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Resumé: 
 
Bakalá�ská práce se zabývala problematikou vhodného využití volného �asu mladých lidí. 

Jejím cílem bylo zjišt�ní trávení volného �asu mládeže jako prevence nežádoucího chování. 

Práci tvo�ily dv� st�žejní oblasti. Jednalo se o �ást teoretickou, která pomocí zpracování 

literárních pramen� popisovala a objas�ovala danou problematiku v oblasti výchovy, rodiny, 

volného �asu, volno�asových útvar�  a rizik ve form� kou�ení, alkoholu, experimentování 

s drogami. Praktická �ást zjiš�ovala formou dotazníku u 92 žák� St�ední školy v Lomnici nad 

Popelkou, a to srovnáním mezi jednotlivými studijními obory (maturitními, u�ebními, a 

pomocnými u�ebními) situaci, jak skute�n� tráví volný �as, jaké volno�asové aktivity 

preferuje, jaké  je její rodinné zázemí a skute�ná rizika ve form� kou�ení, alkoholu, 

experimentování s drogami a zjišt�ní vlastního sebev�domí. Zárove� mapuje skute�nou 

nabídku volno�asových aktivit na malém m�st� v Lomnici nad Popelkou. 

Výsledky ukazovaly na n�které odlišnosti mezi jednotlivými studijními skupinami v oblasti 

zájm�, rodinného zázemí, nežádoucích projev� chování.  

M�sto Lomnice nad Popelkou nabízí široké množství volno�asových aktivit, d�ležitým 

�lánkem ve využití volného �asu je nízkoprahový klub Ulita.  

Výsledky vyústily v konkrétní navrhovaná opat�ení v oblasti výchovy k volnému �asu v rámci 

St�ední školy v Lomnici nad Popelkou a rezerv v možnostech nabídky volno�asových aktivit 

ve m�st� Lomnice nad Popelkou. 

 

Klí�ová slova: 

Rodina: základní �lánek výchovného p�sobení, které odpovídá pot�ebám d�tí a mládeže a 
vytvá�í ú�inné výchozí podmínky pro rozvoj jejich osobnosti. 



 

Výchova: specificky lidská aktivita, která navozuje �ízené zm�ny v chování jedince. Zm�ny 
jsou �ízené, ale i zám�rné. 

Mládež: sociální skupina, tvo�ená lidmi ve v�ku p�ibližn� od 15ti do 20ti let, kte�í již ve 
spole�nosti neplní role d�tí, avšak spole�nost jim nep�iznává role dosp�lých. Má 
charakteristický zp�sob chování a myšlení, jiný systém vzor�, norem a hodnot.  

Volný �as: opak nutné práce a povinností, doba, kdy si své �innosti m�žeme svobodn� 
vybrat, d�láme je dobrovoln� a rádi, p�inášejí nám pocit uspokojení a uvoln�ní. 

Nežádoucí chování: všechny projevy chování, které jsou spole�ností klasifikovány jako 
nežádoucí, protože porušují sociální i morální normy a práva ostatních. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Summary: 
 
This bachelor thesis deals with the issues of young people's suitable spending of free time. Its 

goal was to ascertain how young people spend free time in order to prevent undesirable 

behaviour. The thesis consisted of two basic parts. The theoretical part, based on literature 

sources, describes and clarifies the topic in the areas of education, family, free time, free time 

activities and risks of smoking, alcohol and experimenting with drugs. The practical part 

ascertained, through questionnaires given to 92 students of a secondary school in Lomnice 

nad Popelkou, how young people actually spend their free time, which free time activities 

they prefer, what family background they come from, and the real risks of smoking, alcohol, 

and experimenting with drugs, as well as their self-confidence. Results were collected 

separately for different study programmes (diploma programmes, vocational and subsidiary 

vocational programmes). In addition, the practical part maps a real selection of free time 

activities in the small town of Lomnice nad Popelkou. 

The results show some differences among individual study programmes, related to interests, 

family background and undesirable behaviour.   

Lomnice nad Popelkou offers a wide selection of free time activities. The low-threshold club 

Ulita plays an important role in the spending of free time. 

The results led to a proposal for specific measures related to free time education at a 

secondary school in Lomnice nad Popelkou, and to deficiencies in the selection of free time 

activities in the town of Lomnice nad Popelkou. 

 

Key words: 

Family: a basic link of educational activity, which corresponds with the needs of children and 
youth and creates efficient initial conditions for development of their personality.   

Upbringing: specific human activity, which induces controlled changes in an individual's 
behaviour. Changes are controlled and intentional.  

Youth: a social group consisting of people approximately 15 to 20 years old, who no longer 
perform the roles of children in society, but who are not yet considered adults by society. 
They have a characteristic way of behaving and thinking, different modeling systems, 
standards and values. 



 

Free time: the opposite of necessary work and duties; time when we can freely choose our 
activities, we carry them out voluntarily, enjoy them, and they bring us satisfaction and 
relaxation. 

Undesirable behaviour: any behaviour which is classified as undesirable by society, because 
it violates social and moral standards, as well as the rights of other people. 
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1 ÚVOD 
 
Volný �as mládeže je nedílnou sou�ástí života každého �lov�ka. Volný �as má každému 

p�inést pocity radosti, uvoln�ní, má funkci relaxa�ní a slouží k dopln�ní energie a sil. Jak tráví 

volný �as rodi�e, má velký vliv na jejich d�ti, na naši další generaci.  

Tato práce má zmapovat, jak tráví volný �as mladí lidé. Práv� tato skupina je stále více 

zraniteln�jší k sociáln� patologickým jev�m, kterým se dá p�edcházet práv� kvalitním 

trávením volného �asu.  

V období adolescence nastává mnoho zm�n, jednou z nich je i vztah k trávení volného �asu. 

Mladí lidé si sami za�ínají organizovat volný �as, vybírají si volno�asové aktivity, partnery, 

se kterými budou volný �as trávit. Tato nová rozhodnutí nemusí být vždy pozitivní, zvlášt� 

v období experimentování. Pro rodi�e a pedagogy je nutné v�d�t, jak mládež volný �as tráví a 

které aktivity preferuje.  

V sou�asné dob�  není nouze o výzkumy, které se zabývají volno�asovými aktivitami lidí 

r�zného v�ku a zam��ení. Tato práce se snaží p�edevším o zmapování problematiky volného 

�asu mládeže, respektive 16ti-20ti letých mladých lidí v Lomnici nad Popelkou. Zárove� se 

snaží zjistit, jak skute�n� tráví tato mládež volný �as a jaká rizika hrozí, pokud není volný �as 

vhodn� využit. Práce je zam��ena na porovnání rizik, vzniklých v souvislosti s nevhodným 

využitím volného �asu mezi t�emi skupinami mladých lidí se t�emi typy vzd�lání ve St�ední 

škole v Lomnici nad Popelkou, a to u st�edoškolských maturitních obor�, st�edoškolských 

u��ovských obor� a pomocných u��ovských obor�. Zárove� práce mapuje možnosti využití 

volného �asu v Lomnici nad Popelkou s cílem zjišt�ní dalších rezerv ve využití volného �asu.  

Práce se d�lí na dv� odd�lení – teoretickou a praktickou �ást. Teoretická �ást se snaží o jasné, 

p�ehledné uvedení do dané problematiky. Obsahuje obecné poznatky v oblasti volného �asu.  

Zabývá se objasn�ním výchovného p�sobení na volný �as d�tí v rodin�, jako zdroj pozitivních 

i negativních vliv�. Vliv má rovn�ž organizace volného �asu uvnit� rodiny, podmín�ná 

zejména zp�sobem jejího života, postoji a výchovnou praxí rodi�� vzhledem k d�tem nebo 

�asovými a hmotnými p�edpoklady vytvá�enými pro volno�asovou �innost. Jak již bylo 

uvedeno, nejd�ležit�jším �lánkem ve výchov� dít�te je rodina. Rodina v první �ad� 

zabezpe�uje socializaci. Pokud rodina není pln� funk�ní, znamená to nep�íznivou situaci a 

zejména d�ti jsou vážn� ohroženy v�tšími sklony k patologickým jev�m. Problematickým 

obdobím v život� je období adolescence. Mládež tvo�í jedinci sociáln� nezralí, kte�í zatím 

nezastávají všechny role dosp�lých. Vhodn� využitý volný �as hraje u mládeže významnou 

roli p�i utvá�ení osobnosti mladého �lov�ka. Velmi �asto jej ale neumí využít, nudu zahán�jí 
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�innostmi, které jsou spole�ensky nežádoucí. Mezi nej�ast�jší typy nežádoucího chování u 

mladých lidí pat�í kou�ení, užívání alkoholu, který je v našich zemích nej�ast�ji užívanou 

psychoaktivní látkou. V neposlední �ad� je v sou�asné dob� u mladých lidí velmi rizikové 

experimentování s nealkoholovými drogami, které je pro n� atraktivní práv� proto, že je 

sociáln� odmítáno. Dnešní mládež je nezodpov�dná, zejména mladí lidé z dysfunk�ních rodin 

nejsou schopni akceptovat postoje k autoritám, povinnostem, jejich vztah k b�žným normám a 

hodnotám je zm�n�n, což vede k záškoláctví, k út�ku z domova a k životu v part� s cílem 

vymknout se b�žným mechanism�m sociální kontroly.  

Na základ� teoretických východisek byly stanoveny p�edpoklady charakteristik využívání 

volného �asu mládeže. P�edpoklady byly ov��ovány pomocí dotazník�. Práce má charakter 

srovnávací studie, zahrnuje rozdíly mezi t�emi typy st�edoškolského vzd�lání: maturitními, 

u��ovskými a pomocným u��ovskými obory. Všechny získané údaje jsou zpracovány a 

vyhodnoceny v tabulkách a grafech. Zárove� je zmapována nabídka volno�asových aktivit na 

malém m�st� v Lomnici nad Popelkou. Výsledná data jsou analyzována a interpretována. 

V záv�ru je zhodnoceno dosažení stanovených cíl�, zda byla tato práce p�ínosná.  
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2 TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU 
 

2.1 Výchovné p�sobení 
 

Pojem volný �as vyvolává v�tšinou u každého p�íjemné p�edstavy. Ve volném �ase se 

m�žeme v�novat �innostem, které máme rádi, baví nás, uspokojují, p�inášejí radost a 

uvoln�ní. Mohou se však objevit i stesky, pocity smutku, nejistoty, ale i problémy, strasti a 

rizika. P�í�inou t�chto pocit� m�že být nap�. nuda, nedostatek volného �asu, nespokojenost 

s trávením volného �asu, nedostatek p�íležitostí a prost�edk� k realizaci svých plán�.  Jak 

uvádí Pávková a kol.1, volný �as m�že být i zdrojem velmi vážného ohrožení. P�i 

neorganizovaném trávení volného �asu m�že, zejména u mladých lidí, dojít k ohrožení 

rizikovými faktory, jako je nap�. experimentování s drogami, k p�ekro�ení zákona, 

k agresivnímu chování  apod..  

Aby k takovým nežádoucím projev�m chování nedocházelo, musí se �lov�k nejprve s volným 

�asem nau�it hospoda�it. Otázkou je, jak na mládež pozitivn� výchovn� p�sobit a jak ji 

vychovat pro volný �as. Jak uvádí  Hofbauer2, na volný �as d�tí v rodin�, jako zdroj 

pozitivních i negativních vliv�, p�sobí p�edevším objektivní podmínky života a výchovy d�tí 

v rodin�, její velikost a úplnost nebo pozd�jší zakládání rodiny. Vliv má rovn�ž organizace 

volného �asu uvnit� rodiny, podmín�ná zejména zp�sobem jejího života, postoji a výchovnou 

praxí rodi�� vzhledem k d�tem nebo �asovými a hmotnými p�edpoklady vytvá�enými pro 

volno�asovou �innost. P�ipravenost rodi�� umož�uje, aby v tomto ohledu nep�sobili ani jako 

�initel rozhodující, ani aby ponechávali volný pr�b�h živelnosti, ale aby byli spíše 

pomocníkem, inspirátorem iniciativy aktivit svých d�tí a celé rodiny.  

N�kdy je však mezi touto možností a skute�ností  mezera a nejsou vyrovnávány ani 

handicapy d�tí ze sociáln� a výchovn� slabších rodin. P�es všechny tyto problémy však rodina 

z�stává východiskem, na n�mž v mnohém závisí bohatost sou�asných zážitk� dít�te a jeho 

p�ipravenost na volno�asový život v dosp�losti. 

 

 

 

                                                 
1 Srov. PÁVKOVÁ, J. a kol.  Pedagogika volného �asu. 2. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 12.   
2 Srov. HOUFBAUER, B. D�ti, mládež a volný �as. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. s. 57. 
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2.2 Rodina 
 

Základem výchovného p�sobení je rodina. „Jejím zvlášt� závažným úkolem ale je realizovat 

svou funk�nost v��i dít�ti“3. Práv� toto prost�edí odpovídá pot�ebám d�tí a mládeže a vytvá�í 

ú�inné výchozí podmínky pro rozvoj jejich osobnosti.  

Podle Hofbauera4, sou�asná rodina má velké možnosti v realizaci volného �asu svých d�tí a 

mnoho z nich v tomto sm�ru také aktivn� a úsp�šn� p�sobí 

Prom�ny rolí dnešních rodin ve volném �ase podmi�uje �ada faktor�. Rodina dlouhodob� 

prochází významnými zm�nami po�etnosti a složení, vnit�ních vztah� i postoj� n�kterých 

rodi�� ke svým d�tem, které se týkají také jejich volného �asu. Jak uvádí Tu�ek5, u n�kterých 

rodin se tak projevují problémy a negativní jevy, které zt�žují cestu jejich d�tí k bohatému 

prožívání a plné realizaci volného �asu: 

• snižuje se celkový po�et narozených d�tí a jejich pr�m�rný po�et v rodin� 

• klesá po�et s�atk� a dlouhodob� se zvyšuje po�et rozvod� 

• tento vývoj se promítá do zvyšování po�tu d�tí, které jsou p�ímo ohrožovány  sociáln� 

patologickými jevy nebo které již prošly zkušeností asociálního a antisociálního 

jednání.  

• p�ímý vliv na realizaci volného �asu má i diferenciace p�íjm�. Nemalý po�et rodin žije 

od výplaty k výplat�. D�ti z t�chto rodin nemají p�íležitost rozvíjet svoje zájmy, 

nadání a další p�edpoklady a pln� rozvíjet svoji osobnost.  

Rodina, jako inspirátor, podporovatel i realizátor volno�asových aktivit m�že svoje d�ti u�it 

k volnému �asu p�istupovat tv�r�ím zp�sobem a vytvá�et postoje, které budou ochotny a 

schopny v budoucnosti uplat�ovat i po založení vlastní rodiny. Toto p�sobení se podle 

Hofbauera6 uskute��uje: 

• nápodobou a reprodukcí vzorc� pozitivního volno�asového chování rodi�� 

prost�ednictvím ú�asti d�tí na aktivitách rodiny. Nápodoba rodi�� je ovšem nežádoucí, 

pokud by reprodukovala nicned�lání a nudu, konzumní zp�sob života nebo vysloven� 

protispole�enské aktivity 

                                                 
3 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. s. 149. 
4 Srov.  HOUFBAUER, B. D�ti, mládež a volný �as. 1. vyd.. Praha : Portál 2004, s. 58. 
5 Srov. TU�EK, M. Dynamika �eské spole�nosti a osudy lidí na p�elomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Slon 2003, s. 
31. 
6 Srov.  HOUFBAUER, B. D�ti, mládež a volný �as. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. s. 63. 
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• citlivým uskute��ováním individuálních i spole�ných pravidelných zájmových 

�inností d�tí v rodin� (sportovních, turistických, um�leckých, p�írodov�dných aj.). 

Aktivita dít�te m�že být prostým navázáním na tyto aktivity 

• sledováním a cílev�domým reagováním na pot�eby, zájmy a nadání d�tí, které se 

k takové �innosti samy p�ihlásí nebo jež k ú�asti na ní p�ímo rodi�e vybídnou a 

podpo�í její realizaci mimo rodinu. 

Ideálním stavem by byl aktivní p�ístup rodi�� k tomu, aby u�ili své d�ti volný �as 

využívat r�znorod�, smyslupln�, na základ� svého dobrovolného rozhodování, citliv� 

podporovaného rodi�i. Protikladem takového p�ístupu je snaha n�kterých rodi�� o volném 

�ase svého dít�te rozhodovat nebo je v jeho pr�b�hu nep�im��en� zam�stnávat. 

V sou�asnosti se krom� skute�ného nebo údajného nedostatku �asu n�kterých rodi��, 

jejich nezájmu  a neznalosti, nepochopení, nerespektování pot�eb a zájm�, zejména u 

mladých lidí, nebo nevyužívání existujících možností, projevují také další negativní 

skute�nosti. Mezi n� pat�í toxikomanie a další závislosti, domácím šikana, fyzické a 

psychické týrání. 

V sou�asné dob� se uplat�ují zp�soby, jak tyto problémy alespo� omezit, p�edcházet jim, 

napravovat je. Volno�asové �innosti usnad�ují p�ekonávat odstup nebo izolaci mezi 

r�znými životními a výchovnými prost�edími mládeže – rodinou, školou, sdružením, 

za�ízením volného �asu.  

Vst�ícné rodinné prost�edí hraje v rozvoji volného �asu mládeže významnou úlohu. 

Životní styl rodiny jako p�irozený stimulátor i regulátor umož�uje tyto vlivy t�ídit, 

pozitivní využívat a nežádoucí eliminovat.   

 

2.2.1 Socializace 
 

Rodina v první �ad� zabezpe�uje socializaci. Podle Heluse7 individualiza�ní socializace staví 

do pop�edí rozvoj osobnosti jako jedine�né, svébytné bytosti, sociální integrace staví do 

pop�edí mezilidskou sounáležitost, napomáhající tomu, aby jedinci p�ijímali za své 

sociokulturní  normy soužití a �ídili se jimi ku prosp�chu spole�nosti. Socializace  probíhá i 

v jiných prost�edích – ve škole, v zam�stnání, kamarádských a p�átelských skupinách, 

v nejr�zn�jších organizacích, mezi které pat�í také organizovaný volný �as, v institucích. 

Socializaci zna�n� ovliv�ují media – rozhlas, televize, tisk apod. Pro pedagoga je d�ležité, 

                                                 
7 Srov. HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. s.84. 
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aby se ve všech prost�edích um�l orientovat, a aby znal postavení socializovaných jedinc� 

v nich.  

 

Socializace m�že být funk�ní, ale  i nefunk�ní: 

• funk�ní socializace je otev�ená r�stu a vývoji osobnosti  

• nefunk�ní socializace nastává tehdy, kdy je jedinec ovládán hodnotami a normami, 

které jej orientují k životu proti druhým lidem, �i na jejich úkor, nebo omezují a ni�í 

jeho r�st a rozvoj. 

 

2.2.2 Typy rodin 
 

• Funk�ní rodina je rodina, která spolehliv� zajiš�uje svým d�tem kvalitní socializaci. 

V n�kterých rodinách se mohou vyskytnout p�echodné, více �i mén� vážné problémy, 

které rodina dokáže posléze vy�ešit a díky kterým se pozitivn� rozvíjí a upev�ují 

vztahy (v p�ípad� mládeže nap�. problémy s dospíváním). Jedinec vychovávaný 

v takové rodin� je schopen vyty�ovat si smysluplné životní cíle, plánovat si jejich 

dosahování, podávat výsledky. Je tvo�ivý – m�že se projevovat v trávení volného �asu 

podle svých zájm�. Dokáže mít odstup od  okolních problém�, ve kterých hrozí ztráta 

rovnováhy a podlehnutí situa�ním tlak�m. Je schopen hlubokých, trvalých, 

empatických vztah�. Není spoután egoismem úzce osobních pot�eb a zájm�, ale vidí 

sv�j život v širším kontextu. „Tím se práv� ve funk�ní rodin� kladou základy výchovy 

mimo rodinu.“8 

• Rodina dysfunk�ní má své n�které funkce dlouhodob� narušeny. Situace je nep�íznivá  

a zejména d�ti jsou vážn� ohroženy. P�íkladem podle Heluse9 mohou být rodiny 

zatížené alkoholismem, rodiny postižené dlouhotrvajícími krizemi, jejichž d�sledky 

p�etrvávají. �asto jsou to rodiny s podpr�m�rným p�íjmem, tísnící se v nevyhovujícím 

byt�, bez schopnosti a ú�inné v�le situaci �ešit. N�kdy jsou to rodiny 

zatížené psychickými �i jinými poruchami, rozchodem rodi�� a dlouhodob� 

p�sobícími  následky t�chto situací. D�sledkem takové situace je klesající vliv rodiny 

na chování dospívajících d�tí. Rodi�e nemají zájem o informovanost o tom, co 

dospívající d�lá ve volném �ase, s jakými kamarády se stýká, kde se zdržuje, když 

                                                 
8 JEDLI�KA, J., KLÍMA, P., KO�A, J., N	MEC, J., PILA
, J. D�ti a mládež v obtížných životních situacích. l. 
vyd. Praha: Themis, 2004. s.38.  
9 Srov. HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. s.152. 
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není doma, kdy se dom� vrací, a v jakém stavu apod. �ím h��e jsou rodi�e o svém 

dospívajícím dít�ti informováni, tím v�tší je pravd�podobnost, že se dopustí 

nežádoucího chování. „Rizikovým faktorem pro dít� je nepochybn� i nep�ítomnost 

rodi�ovské postavy v rodin�“10. V rodin� delikventn� se chovajících mladých lidí 

chybí nej�ast�ji otec, a to vinou rozvodu nebo kv�li tomu, že s matkou v�bec neza�al 

žít. Rodi�, který se chová delikventn�, nadm�rn� pije, bere drogy, je �asto 

nezam�stnaný apod. zvyšuje pravd�podobnost, že dít� se bude v dospívání, pokud se 

nebude �ádn� vzd�lávat a pokud nebude vhodn� využit jeho volný �as, chovat 

podobn�.  

 

Jak uvádí Matoušek, Kroftová11 �adou výzkum� je potvrzeno, že mladí lidé vyr�stající 

v rodinách, kde je mnoho otev�ených konflikt� mezi rodi�i, mají v�tší sklon ke kriminalit�, 

než mladí lidé vyr�stající v klidném rodinném prost�edí. Z takového prost�edí, bez zájmu a 

vzoru rodi��, má mladý �lov�k tendenci co nejd�íve unikat, a také se v n�m u�í 

konfronta�nímu zp�sobu �ešení t�žkostí.  

 

2.3 Mládež a volný �as 
2.3.1 Mládež 
 

Podle definice Pedagogického slovníku12 mládež je „sociální skupina, tvo�ená lidmi ve v�ku 

p�ibližn� od 15 do 25 let, kte�í již ve spole�nosti neplní role d�tí, avšak spole�nost jim ješt� 

nep�iznává role dosp�lých. Má charakteristický zp�sob chování a myšlení, jiný systém vzor�, 

norem a hodnot. Každá generace mládeže reprodukuje n�které kulturní hodnoty dané 

spole�nosti, jiné odmítá a vytvá�í hodnoty nové“.  

Mládež tvo�í jedinci sociáln� ješt� nezralí, kte�í zatím nezastávají všechny role dosp�lých. 

Vedle pojmu mládež se v sou�asnosti v podobném,  �i stejném vymezení, používá pojem 

adolescence. Jak uvádí Kraus13, z  hlediska výchovy mládeže a jednání s ní je d�ležité 

uv�dom�ní si základních osobnostních rys�, které tuto v�kovou kategorii charakterizují. Jde 

p�edevším o zvýšenou míru kriti�nosti, touhu po samostatnosti, svobod� myšlení a jednání, 

nevyrovnané sebev�domí a �asto rozporuplné sebehodnocení. Mladí lidé obtížn�ji uznávají 
                                                 
10 Srov. MATOUŠEK, O. KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. vyd. Praha: Portál 2003, s. 45. 
11 Srov. MATOUŠEK, O. KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. vyd. Praha: Portál 2003, s. 48. 
12 PR�CHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník, 2.vyd. Praha: Portál, 1998, s. 133 
13 Srov. KRAUS, B. K sou�asným problém�m mládeže. 1. vyd. Praha: Horizont ,1990, s. 9 
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kompromisy, mají �asto tendence negovat jednání ostatních. Neradi p�ijímají kritiku a mají 

tendence �ešit situace radikáln�. K tomu samoz�ejm� pat�í touha po dobrodružství (jak dnes 

�íkají „zvyšování hladiny adrenalinu!“), rychlé st�ídání cit�, impulsivnost v jednání. Je to 

období krystalizování vlastních životních názor�, t�íbení  hodnotového �eb�í�ku, hledání 

smyslu a perspektiv života.  

Dospívající se vnit�n� bou�í proti všemu, co zasahuje jejich intimitu. Zvláš� podrážd�n� 

v�tšinou reagují na starostlivé, sledující pohledy, poznámky,  �i gesta rodi�� i vychovatel�. 

Tato ned�tklivost, podrážd�nost, p�ecitliv�lost však nazna�uje, že toto období je provázeno 

zna�ným nap�tím a úzkostí,  a že dosud nebyly vytvo�eny dostate�né obranné mechanismy.  

Životní zp�sob mládeže lze nejlépe charakterizovat, když vyjdeme ze struktury každodenních 

�inností. Analýzou je lze rozd�lit do n�kolika základních kategorií: 

 

1. aktivity orientované na profesní p�ípravu 

2. aktivity spojené s rodinou (vyhledávání partnera, zakládání rodiny apod.) 

3. aktivity v oblasti zájmové – vyhra�ování vlastních zájm�, jejich p�stování a 

rozvoj, n�kdy hledání kompromis� se zájmy ostatních p�íslušník� rodiny, 

odpo�inek, zábava, relaxace 

4. aktivity sm��ující do spole�enského života – ú�ast na spole�enském život�, 

postupné zapojování do ob�anských vztah� aj. 

5. aktivity týkající se základních biologických a hygienických pot�eb. 

 

Tyto aktivity lze dále rozd�lit na dv� skupiny a to aktivity provozované v �ase pracovním 

a mimopracovním. �as pracovní je východiskem pro ur�ování struktury mimopracovního 

�asu, ve kterém je t�eba zvláš� vy�lenit aktivity vypl�ující volný �as. Tím rozumíme, jak 

uvádí Kraus14 hodnotu, pro kterou základním kritériem by m�la být možnost voln�  a 

svobodn� s ním nakládat.  

Zp�sob využití volného �asu je tak jedním z d�ležitých ukazatel� životního zp�sobu. 

Zastoupení jednotlivých aktivit dává odpov�� na to, do jaké míry je náš život 

jednostranný �i bohatý.  

 

 

                                                 
14 Srov.  KRAUS, B. St�edoškolská mládež a její sv�t na p�elomu století. 1. vyd. Brno: Paido, 2006, s. 21 



 18 

2.3.2 Volný �as mládeže a negativní vlivy jeho nevhodného využití 
 

„Volný �as mládeže a jeho napl�ování vhodnými aktivitami hraje významnou roli p�i 

utvá�ení osobnosti mladého �lov�ka a p�i jeho pozitivní socializaci.“15   

Výkladem pojmu volný �as se zabývala celá �ada v�dc� z r�zných v�dních obor�, 

z pohledu sociologie, pedagogiky, psychologie, práva, ekonomiky a dalších. Souhrnn� je 

brán jako jedna z lidských �inností. Volným �asem je všechen �as, který nám zbude po 

spln�ní si všech povinností (pracovních, sociálních/spole�enských, rodinných) a po 

uspokojení biologických a fyziologických pot�eb. Toto pojetí chápe volný �as jako 

zbytkovou �asovou hodnotu na relativní svobodné využití. Oblast volného �asu se tedy 

vyzna�uje jistou možností dobrovoln� zvolené �innosti.  

Kvalitní zabezpe�ení trávení volného �asu m�že, i když jen do ur�ité míry, kompenzovat 

p�ípadné nedostatky rodinného prost�edí, školského systému a dalších vliv�. Jak je 

uvedeno výše,  zcela dominantní a primární postavení  vzhledem k osvojení si aktivit ve 

volném �ase svým výchovným p�sobením má rodina.  

Pod pojmem volný �as si b�žn� p�edstavíme odpo�inek, zábavu, rekreaci, r�zné druhy 

zájmových �inností, dobrovolnou spole�ensky prosp�šnou �innost a sebevzd�lávání. 

Specifickou zvláštností volného �asu je snaha o cílené ovliv�ování a sm�rování využití 

volného �asu. Požadavek pedagogického ovliv�ování volného �asu se ukazuje jako 

nezbytná a d�ležitá sou�ást výchovného p�sobení. Toto cílev�domé a zám�rné p�sobení 

však musí respektovat základní principy výchovy ve volném �ase, jako je nap�. 

dobrovolnost, pestrost, p�itažlivost, aktivita, radost a sebeuspokojení z �inností, 

postupnost a p�im��enost, spojení teorie s praxí, individuální p�ístup, ale i pot�eba 

sociálního kontaktu. 

Mezi základní funkce volného �asu jsou ne�ast�ji za�azovány funkce odpo�inková 

(relaxa�ní, regenera�ní), zábavní (kompenza�ní), a kultiva�ní (rozvoj osobnosti). D�ležitá 

je také funkce sociální (socializace, p�íslušnost ke skupin�).  

Mezi nej�ast�jší požadavky, které mladí lidé od volného �asu požadují je svobodné 

rozhodnutí o náplni, pobavení se, odreagování, nau�ení se n��emu novému.  

Mládí je charakterizováno vysokou mírou aktivity. P�esto je však u dnešní mládeže 

problematický  pom�r mezi „aktivními a pasivními“ formami využívání volného �asu.  

                                                 
15  KRAUS, B. St�edoškolská mládež a její sv�t na p�elomu století. 1. vyd. Brno: Paido, 2006, s. 49. 
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Mezi nej�ast�jší aktivity, které by mládež cht�la provozovat pat�í sportovní �innost, 

v�etn� náro�ných sport�, jako jsou potáp�ní, létání a další, které jsou v sou�asné dob� 

ozna�ovány jako adrenalinové sporty, ale také turistika, procházky p�írodou a jízda na 

kole nebo lyžích.  

Kraus16 ve své publikaci uvádí, že mezi aktivity, které zaznamenaly razantní nár�st 

volného �asu u mládeže pat�í využívání informa�ních technologií jako je práce a hry na 

po�íta�i, v�etn� využívání komunikace p�es Internet, mobilní telefony.  

Na druhé stran� je množství jedinc� s nadbytkem volného �asu, kte�í jej nedokáží využít. 

Tito mladí lidé v�tšinou tráví volný �as nahodile ve skupinách vrstevník�, systematicky se 

žádné �innosti nev�nují. Nudu �asto zahán�jí �innostmi, které jsou spole�ensky 

nežádoucí.  

Ješt� o mnoho d�ležit�jší se jeví otázka využití volného �asu u  té �ásti populace mládeže, 

která je nezam�stnaná. Ta je vlastn� jakoby „osvobozena“ od práce a „p�inucena“  

k volnému �asu, který ovšem p�estává být prostorem pro svobodné jednání a vede 

k zahálce, rozm�l�ování životních hodnot i samotného smyslu života. 

Jeden z dalších rys�, které charakterizují  volný �as mládeže v posledních letech, je 

skute�nost, že jistá �ást populace nem�že realizovat sv�j volný �as. Podle Krauze17 to 

bývá zpravidla ze dvou d�vod�: bu� je malá nabídka volno�asových aktivit, málo 

za�ízení, prostor, nebo je to z d�vodu  neúnosné ekonomické situace v rodin�, kde výdaje 

na volný �as pat�í mezi prvé škrty v rodinném rozpo�tu.  

Jiným problémem je, že a�koliv p�evážná �ást mládeže volný �as má, a �asto by jej cht�la 

i mohla využít, neumí to. Mladí se neumí orientovat v nabídce, jsou bezradní, jak s �asem 

naložit, chybí jim pot�ebné informace i dovednosti a návyky. Tím se ovšem op�t otevírá 

prostor pro nudu a asociální �innosti. 

V souhrnu je možné konstatovat, že nejv�tším paradoxem, který p�edbíhá p�ipravenost 

jedinc�, je rozvoj nových forem využívání volného �asu (nové sportovní disciplíny, žánry 

um�ní apod.). V�tší rizika však sebou nesou i vyšší rizika plynoucí práv� z této 

nep�ipravenosti. Nap�. rozvoj médií a po�íta�� p�ináší sou�asné nebezpe�í negativních 

závislostí. V d�sledku rasantního rozvoje  informa�ních technologií a výrazných 

spole�enských zm�n v�etn� jistého zkomercionalizování volného �asu, došlo k viditelným 

zm�nám ve vývoji volno�asových aktivit. Dominantní postavení má p�edevším televize, 

dále následuje poslech reprodukované hudby, dále po�íta�e, Internet. Zna�ný pokles 

                                                 
16 Srov. KRAUS, B. St�edoškolská mládež a její sv�t na p�elomu století. 1. vyd. Brno: Paido, 2006, s.51 
17 Srov. KRAUS, B. St�edoškolská mládež a její sv�t na p�elomu století. 1. vyd. Brno: Paido, 2006, s. 56 
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zaznamenávají �tená�ské aktivity, snižuje se návšt�vnost sportovních utkání. Výrazn� 

naopak vzr�stají aktivity typ�: posezení v  restauraci, povídání s p�áteli, ale také 

nicned�lání. 

Negativním fenoménem doby je medializace sou�asné dopívající  generace, která vyr�stá 

pod tlakem masové kultury, a to p�edevším komer�ní televize. Normální se pro zna�nou 

�ást mládeže stává, aby byla bavena bez vynaložené námahy.  

Sport a ostatní aktivní formy se pro velkou �ást mládeže stávají  p�íliš namáhavé. T�lesná 

aktivita m�že  ale mimo jiné p�ispívat k integraci a harmonizaci osobnosti �lov�ka. 

Zvláštní místo v život� mládeže má však p�edevším prožitek, který ke kvalit� života pat�í. 

Jde o to, aby naprostá v�tšina prožitk� nebyla spojena s t�lesnou pasivitou, nem�la pouze 

diváckou a virtuální povahu, nebo dokonce chemickou podstatu. „Práv� sport a hry jsou 

nejfrekventovan�jší oblastí výskytu vhodných prožitk� s optimální zkušeností ve 

volno�asových aktivitách �lov�ka, a proto bychom m�li v dostate�né mí�e, na odborné 

úrovni a p�edevším nenásilnou formou využívat nabídku volno�asových aktivit.“18 

 

2.4 Volno�asová za�ízení  

 

Prost�edí, ve kterém d�ti a mládež tráví volný �as, je velmi r�znorodé. M�že to být 

domov, škola, r�zné spole�enské organizace a instituce. 

 

2.4.1 Typy volno�asových za�ízení 
 

Organizaci mimoškolní výchovy a volno�asových aktivit mládeže  vymezuje  Vyhláška �. 

74/2005 Sb.19: 

 

§ 2 

Formy zájmového vzd�lávání 

Zájmové vzd�lávání lze uskute��ovat  zejména t�mito formami:  

                                                 
18 HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. s. 26. 
19 Srov. Vyhláška MŠMT�. 74/2005  ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzd�lávání  
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a) p�íležitostnou výchovou, vzd�lávací, zájmovou a tématickou rekrea�ní �inností 

nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává �innost školského 

za�ízení pro zájmové vzd�lávání 

b) pravidelnou výchovou, vzd�lávací a zájmovou �inností 

c) táborovou �inností a další �inností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická 

osoba vykonává �innost školského za�ízení pro zájmové vzd�lávání 

d) osv�tovou �inností v�etn� shromaž�ování a poskytování informací pro d�ti, žáky a 

studenty, pop�ípad� i další osoby a vedení k prevenci sociáln� patologických jev� 

e) individuální prací, zejména vytvá�ením podmínek pro rozvoj nadání d�tí, žák� a 

student�, nebo 

f) využitím otev�ené nabídky spontánních �inností. 

 

§ 3 

Školská za�ízení pro zájmové vzd�lávání jsou: 

a) st�edisko volného �asu  

b) školní klub 

c) školní družina. 

 

§ 4 

�innost st�ediska 

1) �innost st�ediska se uskute��uje ve více oblastech zájmového vzd�lávání nebo se 

zam��uje na konkrétní oblast zájmového vzd�lávání 

2) St�edisko m�že poskytovat metodickou, odbornou, pop�ípad� materiální pomoc 

ú�astník�m zájmového vzd�lávání, p�ípadn� školám a školským za�ízením 

3) St�edisko má tyto typy: 

a) d�m d�tí a mládeže, který uskute��uje �innost ve více oblastech zájmového 

vzd�lávání 

b) stanice zájmových �inností zam��ená na jednu oblast zájmového vzd�lávání 

4) St�edisko zpravidla vykonává �innost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá 

školní vyu�ování. 
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Další Vyhláška �. 108/2005 Sb.20 vymezuje školská výchovná a ubytovací za�ízení a školská 

ú�elová za�ízení 

 

§ 1 

Typy školských výchovných a ubytovacích za�ízení 

Typy školských výchovných  a ubytovacích za�ízení jsou: 

a) domov mládeže (dále jen „domov“) 

b) internát 

c) škola v p�írod� 

 

Domov 

§ 2 

Ú�el domova 

1) Domov poskytuje žák�m st�edních škol a student�m vyšších odborných škol 

ubytování, výchovn� vzd�lávací �innost navazující na výchovn� vzd�lávací �innost 

st�edních škol a vyšších odborných škola zajiš�uje t�mto žák�m a student�m školní 

stravování 

2) Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využití volného �asu formou 

zájmových �inností. 

 

Podle Vyhlášky �. 50521, kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona o sociálních službách 

m�že mládež navšt�vovat nízkoprahová za�ízení, která zajiš�ují tyto �innosti: 

 

§ 26 

Nízkoprahová za�ízení pro d�ti a mládež 

Základní �innosti p�i poskytování sociálních služeb v nízkoprahových za�ízeních pro d�ti a 

mládež se zajiš�ují v rozsahu t�chto úkon�: 

a) výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti: 

1. zajišt�ní podmínek pro spole�ensky p�ijatelné volno�asové aktivity, 
                                                 
20 Srov. Vyhláška MŠMT �. 108/2005 Sb. ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích 
za�ízeních a školských ú�elových za�ízeních. 
 
21 Srov. Vyhláška MPSV �. 505/2006 Sb. ze dne 15.listopadu 2006, kterou se provád�jí n�která ustanovení 
zákona o sociálních službách 



 23 

2. pracovn� výchovná �innost s d�tmi, 

3. nácvik a upev�ování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností, 

4. zajišt�ní podmínek pro p�im��ené vzd�lávání, 

 

b) zprost�edkování kontaktu se spole�enským prost�edím: aktivity umož�ující lepší orientaci 

ve vztazích odehrávajících se ve spole�enském prost�edí, 

 

c) sociáln� terapeutické �innosti: socioterapeutické �innosti, jejichž poskytování vede k 

rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

za�le�ování osob, 

 

d) pomoc p�i uplat�ování práv, oprávn�ných zájm� a p�i obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc p�i vy�izování b�žných záležitostí, 

2. pomoc p�i obnovení nebo upevn�ní kontaktu s rodinou a pomoc a podpora p�i 

dalších aktivitách podporujících sociální za�le�ování osob. 

 

Sou�ástí nápln� volného �asu mládeže mohou být  základní um�lecké školy se svými 

hudebními, hudebn�-pohybovými, výtvarnými a literárn�-dramatickými obory. Poskytují 

uplatn�ní mládeži s vyhran�nými zájmy a schopnostmi v estetickovýchovné oblasti.22  

Obdobnou funkci plní jazykové školy, a to v oblasti výuky cizích jazyk�. 

 

Krom� uvedených typ� za�ízení se podílí na ovliv�ování volného �asu  mládeže mnoho 

dalších subjekt�. Jedná se nap�. o r�zná ob�anská sdružení, sdružení d�tí a mládeže, 

t�lovýchovné a sportovní organizace, kulturní a osv�tová za�ízení.23 

 

2.4.2 Nové p�ístupy v pedagogickém p�sobení  ve volno�asových 
za�ízeních 

 

Jak uvádí Pávková24, praktická pot�eba ovliv�ovat pedagogicky volný �as nejr�zn�jších 

skupin mládeže, i zm�ny v chápání vztahu mezi obsahovým a vztahovým rozm�rem výchovy, 

                                                 
22 Vyhláška �. 71/2005 Sb. o základním um�leckém vzd�lávání 
23  Srov. PÁVKOVÁ, J. a kol.  Pedagogika volného �asu. 2. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 46   
24 Srov. PÁVKOVÁ, J. a kol.  Pedagogika volného �asu. 2. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 77.   
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vedly k rozvoji nových metod pedagogické práce. Pedagogika volného �asu se zde prolíná 

s pedagogikou sociální. 

Nové formy práce kladou d�raz na vztahy mezi pedagogy a mladými lidmi, i mezi mladými 

lidmi navzájem. Takto navázané vztahy d�v�ry mezi dosp�lými a mladými lidmi jsou 

dlouhodobé až celoživotní. Nové formy vznikají �asto jako místní spontánní iniciativy, bývají 

výrazn� zam��ené na specifické cílové skupiny, snažící se �ešit jeden vymezený problém. 

Zpravidla jsou iniciované dosp�lými, ale do zodpov�dných funkcí zapojují i samotné mladé 

lidi. Mladí lidé pot�ebují prostor pro vlastní aktivitu, je t�eba s nimi pracovat v jejich 

p�irozeném prost�edí. Nové formy musí vzejít z akceptování sociální struktury mladých, tj. 

subkultur a p�irozených part, do kterých se mladí sdružují, a které jim mohou nabídnout 

prostory pro jejich setkávání, kde se budou cítit svobodn�.  Takovým prostorem je prost�edí, 

založené na opravdovém vztahu mezi vychovatelem a vychovávaným, založený na 

vzájemném  respektu a p�ijetí odlišnosti druhého, beroucí vážn� odlišné životní zkušenosti a 

hodnoty. Je  nutno vid�t, že existuje široké spektrum mladých lidí a jejich pot�eb, kterému 

musí odpovídat široké spektrum forem výchovy.  

 

2.5 Typy nežádoucího chování mladých lidí 
2.5.1 Kou�ení 
 

Jedinec za�íná obvykle kou�it ve v�ku kolem puberty. Faktory, které ovliv�ují za�átek 

kou�ení, jsou snaha nelišit se od ostatních vrstevník�, pocit dosp�losti, projev odporu v��i 

starším, snaha být zvláštní a p�edevším snadná dosažitelnost cigarety, p�íklady starších 

sourozenc�, p�átel, rodi��.  První vykou�ená cigareta je obvykle nep�íjemná a p�ináší s sebou 

jisté obtíže. Brzy se však vytvá�í stav, kdy p�ijatelné množství cigaretového kou�e za�íná být 

p�íjemné, dob�e se snáší a vedlejší p�íznaky se již neobjevují. Kou�ení je v tomto období 

v�tšinou nepravidelné, p�erušované, p�i r�zných p�íležitostech.  �asem však spot�eba ku�iva 

stoupá a kou�ení p�estává být ovliv�ováno jen n�jakými situacemi. Kou�ení se stává 

pravideln�jším, zvyšuje se hloubka inhalace tabákového kou�e. Kou�ení se stává 

nebezpe�ným. 
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Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESAD)25  se pokusila zjistit, zda existuje 

vztah mezi výší spot�eby v sou�asnosti a za�átkem kou�ení, respektive za�átkem denního 

kou�ení. Ukazuje se, že u siln�jších ku�ák� je vyšší procento t�ch, kte�í kou�ili denn� ve 13 

letech �i d�íve. Tento výsledek v podstat� �íká, že u t�ch, kte�í za�ínají s kou�ením  v nižším 

v�ku, je vyšší pravd�podobnost, že se stanou silnými ku�áky. V rovin� prevence je tento nález 

podporou zvýšení legálního v�ku dostupnosti tabáku od 18 let.  

 

 

 

V�k za�átku kou�ení a za�átek denního kou�ení26 
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25 CSÉMY, L. LEJ�KOVÁ, P. SADÍLEK, P. SOVINOVÁ. H Evropská školní studie o alkoholu a jiných 
drogách (ESPAD) Výsledky pr�zkumu v �eské republice v roce 2003. Praha: Ú�ad vlády �eské republiky, 
2006. s. 17 
26  CSÉMY, L. LEJ�KOVÁ, P. SADÍLEK, P. SOVINOVÁ. H Evropská školní studie o alkoholu a jiných 
drogách (ESPAD) Výsledky pr�zkumu v �eské republice v roce 2003. Praha: Ú�ad vlády �eské republiky, 
2006. s. 18 
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2.5.1.1 Ku�ácká závislost 
 

 Ku�ácká závislost je velmi závažná a projevuje se ve dvou podobách – psychosociální 

závislost a fyzická neboli drogová závislost. Bez ohledu na složení cigarety je u psychické 

závislosti z�ejmá touha po manipulaci s p�edm�tem. Návyk za�íná pot�ebou vypadat „starší“ a 

„drsn�jší“. Situace, p�i kterých ku�ák vyhledává cigaretu, mohou být pozitivní (jídlo, pití 

kávy, spole�enská událost, telefonování), nebo negativní (p�i stresu a krizových situacích).  

Po ur�ité dob� kou�ení p�idává ku�ák k psychické závislosti závislost fyzickou. Jedná se o 

závislost na nikotinu. Nebezpe�nost nikotinu spo�ívá p�edevším v tom, že je návykový. 

�lov�k se na nikotinu stane drogov� závislým a jeho závislost je v ur�itých aspektech 

srovnatelná se závislostí na heroinu, kokainu, amfetaminu a jiných psychotropních látkách.27  

 

2.5.2 Negativní d�sledky užívání alkoholu 
 

Alkohol je v našich zemích nej�ast�ji užívanou psychoaktivní látkou. Je to droga spole�enská. 

Mladí lidé nejrad�ji konzumují alkohol ve skupin�. Pití alkoholických nápoj� má velmi 

dlouhou tradici a spole�nost je k jeho užívání pom�rn� tolerantní. V�tšinou se tento postoj  

m�ní pouze p�i nadm�rné konzumaci nebo vzniku závislosti. „Alkohol obvykle p�sobí 

anxiolyticky, uvol�uje psychické nap�tí, zlepšuje náladu a dodává sebejistotu.“28 V malých 

dávkách p�sobí alkohol stimula�n�, odstra�uje zábrany. Ve v�tších dávkách má tlumivý 

ú�inek. 

 

Riziko vzniku závislosti na konzumaci alkoholických nápoj� je dáno spolup�sobením 

n�kolika faktor�: 

l. Genetická dispozice a ur�ité osobnostní rysy. �lov�k, jemuž alkohol díky jeho metabolické 

dispozici p�ináší zvláš� p�íjemné pocity a nemá nep�íjemné následky, si vytvá�í závislost 

snadn�ji. 

2. Faktor u�ení. Tendence k užívání alkoholu m�že vzniknout jako nápodoba rodi�ovského 

nebo jiného modelu, nap�. pod vlivem party. Závislost na alkoholu m�že být psychická 

(alkoholik si zvykl �ešit problémy únikem do alkoholu a jinak to nedovede) i biologická (ta se 

projevuje abstinen�ním syndromem). 

                                                 
27  Srov. http://www.petrtyl.wz.cz/text14.html [24.10.2007]. 
28  VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské  psychiky. 3. vyd., 
Praha: Portál, 2002. 
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Podle  Vágnerové29 nadm�rné užívání alkoholu má celou �adu negativních d�sledk�, ale 

takový �lov�k nemusí být závislý, nepot�ebuje pít stále a nereaguje abstinen�ními p�íznaky. 

Závislost vzniká jako d�sledek dlouhodobého, pravidelného nadužívání alkoholu. Rozvíjí se 

zpravidla n�kolik let, délka vývoje závislosti je individuáln� r�zná. U mladistvým se vytvo�í 

rychleji, n�kdy ji za n�kolik m�síc�. 

Role alkoholika má nízký sociální status, postižení lidé jsou odmítáni, vystaveni opovržení a 

posuzováni jako nechutní. Závislosti p�ináší sociální stigma, znehodnocení. �lov�k závislý na 

alkoholu není schopen plnit základní sociální role. Nerespektuje b�žné normy a o�ekávání, 

vyvolává konflikty, a proto není okolím akceptován. Nedokáže adekvátn� vnímat, jaký má 

alkohol  vliv na jeho chování, ani správn� interpretovat reakce ostatních lidí, nemá na situaci 

náhled. 

 

2.5.2.1 Trendy v užívání alkoholu 
Hlavními trendy v užívání alkoholu u mladých lidí jsou vyšší míra experimentování 

s alkoholem u d�tí, nár�st vysoce rizikových návyk� v pití alkoholu (nap�. pití v tazích a stavy 

opilosti) zvlášt� mezi dospívající mládeží a kombinace alkoholu a jiných psychoaktivních 

látek (užití více r�zných návykových látek).30 U mladých lidí existuje z�ejmá souvislost mezi 

užíváním alkoholu, tabáku a nelegálních drog. 

  

2.5.2.2 D�sledky užívání alkoholu mezi mládeží 
Mladí lidé jsou  fyzicky, emocionáln� a sociáln� zraniteln�jší d�sledky vyvolanými 

konzumem alkoholu jimi samými nebo konzumem alkoholu jinými lidmi. U mladé generace 

existují výrazné souvislosti mezi vysoce rizikovým pitím alkoholu a násilím, nebezpe�ným 

sexuálním chováním, dopravními a jinými nehodami, trvalým t�lesným poškozením a smrtí. 

Zdravotní, sociální a ekonomické náklady, vyplývající z užívání alkoholu mezi 

mládeží,p�edstavují pro spole�nost výraznou zát�ž. 

Zdraví a kvalita života mnoha mladých lidí jsou dnes užíváním alkoholu a jiných 

psychoaktivních látek vážn� ohroženy. Z hlediska ve�ejného zdraví zcela jednozna�n� platí, 

že neexistuje žádný v�decký d�kaz pro existenci bezpe�ného limitu spot�eby alkoholu, a 

zvlášt� ne u dvou nejohrožen�jších skupin,  d�tí a mladistvých. Mnoho mladých lidí  je ob�tí 

užívání alkoholu ze strany jiných lidí, p�edevším rodinných p�íslušník�, a jeho následk�, jako 

                                                 
29 Srov. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál 2004, s. 555. 
30 Srov. http://www.plbohnice.cz/nespor/deklsto.doc [25.10.2007] 
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je  rozpad rodiny, ekonomická a emocionální chudoba, zanedbávání pé�e, zneužívání a ztráta 

perspektiv, nuda. Ve�ejné zdravotní programy týkající se alkoholu musí být formulovány 

výhradn� z hlediska celospole�enského zájmu, bez ohledu na tlak komer�ní oblasti. Jedním 

z vážných problém� sou�asnosti je snaha výrobc� alkoholu a sektoru pohostinství 

komercionalizovat sport a kulturu pro mládež za použití rozsáhlé reklamy a sponzorstvím. 

 

2.5.2.3 Prevence v užívání alkoholu 
 

Mladým lidem je t�eba pomoci zajistit podmínky pro jejich kvalitní život a jejich budoucnost, 

a to p�edevším pokud jde o pracovní p�íležitosti, volný �as, rodinný a spole�enský život. 

Je nutné posílit opat�ení chránící d�ti a dospívající mládež p�ed reklamou a sponzorstvím ze 

strany výrobc� alkoholických nápoj�. Zajistit, aby výrobci nezam��ovali propagaci svých 

produkt� na d�ti a mládež. Kontrolovat dostupnost alkoholu prost�ednictvím dodržování 

stanoveného v�kového limitu a uplatn�ním ekonomických opat�ení, v�etn� nastavení cen, 

které mohou výrazn� ovlivnit konzum alkoholu u nezletilých. Poskytovat ochranu a podporu 

d�tem a mladistvým, jejichž rodi�e a �lenové rodiny jsou závislí na alkoholu nebo mají 

s alkoholem problémy. 

P�ipravit preventivní programy zam��ené na užívání alkoholu v prost�edích, jako jsou školy, 

mládežnické organizace a místní komunity. Tyto programy by m�ly rodi��m, u�itel�m, 

vychovatel�m a vrstevnickým spolupracovník�m pomáhat vychovávat a vzd�lávat mladé lidi, 

aby byli schopni získávat dovednosti pot�ebné pro život, �elit sociálnímu tlaku a vyrovnávat 

se s riziky. Dále by mladí lidé m�li být povzbuzováni k p�evzetí zodpov�dnosti jakožto 

rovnoprávní �lenové spole�nosti. Ší�it znalosti o negativních dopadech pití alkoholu na 

jednotlivce, rodinu a spole�nost. Zajistit kurzy pro pracovníky odpov�dné za podávání a 

prodej alkoholických nápoj� a p�ijmout regula�ní opat�ení zabra�ující prodeji alkoholu 

mladistvým a t�m, kdo jsou opilí. Zp�ísnit p�edpisy a pokuty za �ízení pod vlivem alkoholu. 

Poskytovat kvalitní zdravotní a sociální služby mladým lidem, kte�í mají problémy v d�sledku 

vlastního pití alkoholu nebo kv�li pití  alkoholu jiných lidí. 
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2.5.3 Negativní d�sledky užívání nealkoholových drog 
 

Riziko vzniku závislosti na drogách je  nejvyšší v období dospívání, výstrahy, týkající se 

možného ohrožení v budoucnosti, nemají velkou p�esv�d�ivost. Užívání drog je �asto 

atraktivní práv� proto, že je sociáln� odmítáno. Vytvá�ení vlastní identity je náro�ný proces, 

dospívající se �asto dostává do situace,kdy je nejistý a nemá dostatek sebed�v�ry. 

Prost�ednictvím drogy m�že dosáhnout euforie, uvoln�nosti a hlavn� dostate�né sebejistoty. 

„Drogová závislost vzniká mnohem rychleji než závislost na alkoholu.“ 31 

Velice obtížné je p�esn� analyzovat p�í�iny a podmínky vzniku a vývoje nealkoholové 

toxikomanie u nás.32  

D�vody, které vedou k tomu, že toxikoman propadne požívání drog, lze charakterizovat 

n�kolika faktory:  

1. osobnostní vlastnosti toxikomana za�áte�níka  

2. snadná dostupnost návykových látek  

3. komplex vliv� sociálního prost�edí rodina, škola, kolektiv. 

Mládež, pokud zneužívání návykových látek p�iznává, uvádí jako nej�ast�jší d�vod: 

zv�davost, touhu prožít n�co zvláštního, neobvyklého, najít nové prožitky, uniknout 

nep�íjemným situacím, tvrdé realit�, nep�íjemným stav�m, dosáhnou do�asné úlevy, uniknout 

samot�, do které je uvád�na svými problémy, které si nezavinila sama, protest proti autorit�. 

Podle Vágnerové33 lze vývoj vzniku drogové závislosti rozd�lit do �ty� fází: 

1. Fáze experimentování a ob�asného užívání.  

2. Fáze pravidelného užívání 

3. Fáze návykového užívání.  

4. Fáze terminální.  

 

Droga je definována jako jakákoliv látka s potenciáln� psychotropními vlastnostmi, která 

m�že vyvolat závislost a být škodlivá jednotlivci i spole�nosti.34 Formy drogové závislosti 

                                                 
31 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál 2004, s. 561. 
 
32 Srov.:  http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/drogy-a-protidrogova-
pravence [29.10.2007]. 
33 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál 2004, s. 562. 
34 Srov.:  http://www.icm.uh.cz/str/socialnepatologickejevy/socialne-patologicke-jevy/drogy-a-protidrogova-
pravence [29.10.2007]. 
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mohou být r�zné a vyvíjejí se obvykle pozvolna jako d�sledek periodického nebo 

soustavného používání drogy. V �ad� p�ípad� dochází k postupnému p�izp�sobování 

organismu na zneužívanou látku, která bu� sama nebo její metabolity se stává nezbytnou 

sou�ástí bun�k a vým�ny látkové (t�lesná závislost). V t�chto p�ípadech se rozvíjí tolerance 

organismu k droze (snižuje se ú�inek drogy), což vede k neodolatelné pot�eb� dávku stále 

zvyšovat. Pak také dochází vlivem dlouhodobých toxických ú�ink� k t�lesnému i duševnímu 

chátrání organismu. P�i snížení nebo vysazení dávek drogy dochází k vzniku abstinen�ního 

syndromu. 

 

Návyk na drogu m�ní životní styl. Výrazn� jej ochuzuje, život závislého �lov�ka se stává 

zna�n� redukovaným stereotypem. Paradoxem je, že po�áte�ní motivací k experimentaci 

s psychoaktivní látkou bývá �asto pot�eba zm�nit všednost života a n�jak jej obohatit. 

Osobnost drogov� závislého postupn� upadá. M�ní se osobnostní vlastnosti, ubývá r�zných 

kompetencí apod.  

 

Druhy psychoaktivních látek35: 

• Opioidy. Do skupiny opioid� pat�í opium, morfin a jejich syntetické deriváty, 

nap�.heroin a metadon. Vyvolávají pocity pohody, klidu, útlumu, event. otup�losti až 

obluzení, vedou k omezení funkce pozornosti, pam�ti a úsudku, zpomalení a narušení 

výkonu. Postupn� devastují osobnost, ni�í schopnost sebekontroly a respekt k b�žným 

sociálním normám. 

• Sedativa, hypnotika analgetika. Léková závislost se rozvíjí dlouho. Za�íná obvykle 

p�i n�jaké zát�ži, p�i které je lék chápán jako do�asné �ešení. P�i dlouhodobém užívání 

se vytvá�í biologická i psychická závislost. 

• Stimulancia. Mezi �eskými konzumenty je oblíbený pervitin, který je aplikován 

nitrožiln�. Pervitin aktivizuje, po jeho užití má �lov�k pocit zvýšené energie a skv�lé 

výkonnosti, je euforický, p�esv�d�ený, že všechno zvládne. Pervitin narušuje orientaci 

v realit� a m�ní sebehodnocení. Nevyvolává biologickou závislost, abstinen�ním 

projevem m�že být dysforická, špatná nálada, t�žká deprese, pocity únavy, nep�íjemné 

sny. V poslední dob� je stále oblíben�jší extáze, droga diskoték, která má výrazný 

stimula�ní ú�inek, tlumí pocity únavy, ale i schopnost adekvátn� vnímat signály 

vlastního t�la. Posiluje emo�ní lad�ní, pocity euforie a jejího sdílení s ostatními, tlumí 

                                                 
35 Srov.: VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál 2004, s. 564. 
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agresivitu. Po odezn�ní se zpravidla dostavuje útlum, únava, deprese. Tolerance se 

zvyšuje velmi rychle. P�i dlouhodobém užívání m�že dojít k poškození pam�ti a 

navození poruch nálady.  

• Halucinogeny. Nejznám�jší je LSD a psylocybin, který je obsažen v houbách 

lysohlávkách. Jejich hlavním ú�inkem je zm�na vnímání, obvykle jde o vizuální 

halucinace, pocity depersonalizace a derealizace. Po opakovaných dávkách se zvyšuje 

tolerance. Nevedou k biologické závislosti, ale je zde zna�né riziko vzniku psychické 

závislosti s pot�ebou zvyšovat dávky. 

• Kanabioidy. Pat�í sem hašiš a marihuana, které se získávají z indického konopí. 

Kou�ení „trávy“ nepovažují mnozí mladí lidé za škodlivé. Je to spole�enský rituál, pro 

ur�ité skupiny mladých lidí tém�� závazný. Marihuana však m�že mít celou �adu 

r�znorodých ú�ink�. Vyvolává zm�ny nálad, p�íjemné uvoln�ní, tzv. „vysmátost“. P�i 

vyšší dávce se m�ní vnímání, vzniká pocit zpomalení �asu, ztráty kontaktu s realitou, 

objevují se zrakové, sluchové nebo taktilní iluze a halucinace p�i zachovalé orientaci.  

Závislost je psychického rázu, biologická závislost se nevytvá�í.  

• Organická rozpoušt�dla. Organická rozpoušt�dla (nap�. toluen, benzin) jsou zna�n� 

toxická, jejich užívání lze považovat za velice nebezpe�né.  Závislost je psychického 

charakteru, biologická závislost se nevytvá�í.  

 

2.5.3.1 Sociální d�sledky závislosti na psychoaktivních látkách 
 

Drogová závislost p�edstavuje v sou�asné dob� závažný celospole�enský problém, jehož 

�ešení je záležitostí �ady obor�. T�žko napravitelné zdravotní i spole�enské d�sledky 

nealkoholové toxikomanie vyžadují, aby bylo v  boji proti tomuto negativnímu jevu v�nováno 

zvýšené úsilí.  

V posledních letech se mezi mládeží velmi výrazn� zvyšuje výskyt p�ípad� nealkoholové 

toxikomanie. Jde o vysoce spole�ensky nebezpe�ný jev, ohrožující zdravý fyzický a 

p�edevším psychický a mravní vývoj mladé generace. P�evážná �ást mladých pachatel� 

provozujících n�kterou formu nealkoholové toxikomanie se rekrutuje z �ad osob ve v�ku 14 - 

20 let. 

Následující grafy zobrazují p�ehled první zkušenosti s drogou v život� mladých lidí z hlediska 

typu drogy. Rozdíl mezi lety 1995, 1999  a 2003 je pouze v tom, že se zmenšila �ást mládeže, 
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která s drogou dosud nemá zkušenost.  Zvýšil se však podíl mladých lidí s první zkušeností 

s marihuanou.  

 

 

První zkušenost s nelegální drogou36 

                              rok 1995                                              rok 1999 

       

61,5

31,3

4,5 2,6

1

2

3

4

74,1

18,7

4,7 2,5

1

2

3

4

 

 

                                               rok 2003 

                       

54,8
40,2

2,72,3

1
2
3
4

 

1 žádná              2 marihuana                3 sedativa                 4 jiná droga 

 
                                                 
36  CSÉMY, L. LEJ�KOVÁ, P. SADÍLEK, P. SOVINOVÁ. H Evropská školní studie o alkoholu a jiných 
drogách (ESPAD) Výsledky pr�zkumu v �eské republice v roce 2003. Praha: Ú�ad vlády �eské republiky, 
2006. s. 33. 
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Problematika zneužívání drog je stále aktuáln�jší. Není dnes již jen individuální záležitostí, 

ale stává se negativním sociálním jevem. Tyto skute�nosti potvrzují nejen oficiální, kriminální 

statistiky o po�tu pachatel�, stíhaných pro trestný �in, nedovolené výroby a držení omamných 

prost�edk� a jed�, ale signalizují to i poznatky zdravotnických pracoviš�. 

Z praxe víme, že vlivem požívání omamných prost�edk� dochází v sou�asné dob� k velkému 

množství trestné �innosti páchané zejména mládeží. Nealkoholová toxikomanie, podobn� jako 

alkoholová, je p�ímou živnou p�dou pro protispole�enské jednání, a tím i malým kr��kem 

k trestné �innosti. 

Toxikomanie svými škodlivými ú�inky nejenom negativn� ovliv�uje t�lesný a duševní rozvoj 

mládeže, ale i ohrožuje její morální výchovu a rodinné vztahy. Cílem je zamezit pronikání 

toxikomanie do naší spole�nosti, zejména do �ad mládeže. 

Za�ínající toxikomanii zaznamenáváme  v místech, kde se p�evážn� soust�e�uje závadová 

mládež. Nemusí to být pouze parta mládeže z ulice, ale jde tu i o mládež v internátech 

s nedokonalým a nedostate�ným pedagogickým dozorem. Zjišt�né nedostatky se zde 

zakrývají, místo aby byla okamžit� informována Policie. Mezi p�í�iny nealkoholové 

toxikomanie u mladých lidí je možno za�adit i nesprávné využívání volného �asu. Statisticky 

lze doložit, že v�tší procento toxikoman� je z �ad m�stské mládeže, kde nedostatek vytížení 

po škole nebo zam�stnání, nedostatek sportoviš� a možnosti zájmové �innosti vede 

k vytvá�ení r�zných part. Pak je již jen otázkou �asu páchání protispole�enské �innosti, v�etn� 

zneužívání omamných látek. 

V �adách venkovské mládeže není výskyt nealkoholové toxikomanie závadn�jší, což je mimo 

jiné vysv�tlováno i tím, že tito mladí lidé mají po skon�ení školy nebo návratu ze zam�stnání 

další povinnosti i lepší možnosti ke sportovnímu nebo rekrea�nímu vyžití a zejména se 

neprosazuje anonymita prost�edí, lidé se vzájemn� znají a je všeobecná kontrola. 
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2.5.4 Záškoláctví 
 

2.5.4.1 Charakteristika záškoláctví 
 

„Záškoláctvím trpí nejen jedinec, který se ho dopouští, ale i celá spole�nost, protože jeho 

d�sledkem jsou špatné studijní výsledky žák�, jejich horší uplatn�ní v život� i kriminální 

�innost“37 Pat�í sem absence, pro které u�itel nebo jiný oprávn�ný zástupce školy nedal své 

svolení. Záškoláctví za�íná zpravidla jako impulzivní akt, ale m�že se prodloužit na �adu dní, 

týdn�. Je mnohdy p�ekvapivé, jak dlouho uniká pozornosti rodi��. P�vodní motiv mnohdy 

ztratí smysl a jeho místo zaujme strach z prozrazení, strach z návratu, neschopnost n�co 

podniknout apod.  

Záškoláctví se málokdy vyskytuje izolovan�. Nej�ast�ji se k záškoláctví p�ipojují krádeže, 

které souvisejí s nabízející se vhodnou p�íležitostí nebo jsou vyvolány pot�ebou ukojit hlad, 

žíze� a další životní pot�eby. 

V dob�, kdy mladý �lov�k m�l být ve škole, musí n�kde být a n�co d�lat – a musí to d�lat 

tajn�. Vzniká velké nebezpe�í, že k pouhému vynechání školy se p�idruží další p�estupky: lži, 

podvody (�asto s léka�skými omluvenkami), krádeže, toulání. Práv� pro tyto p�idružené 

komplikace si záškoláctví vždy zaslouží bedlivou pozornost.38 

 

2.5.4.2 P�í�iny záškoláctví 
 

P�i hodnocení záškoláctví je t�eba zjistit p�í�inu – co mládež  k nep�ítomnosti ve škole vedlo, 

a jaký je její postoj ke škole. „D�ležitým faktorem je �etnost tohoto jednání, míra plánovitosti 

a zp�sob provedení.“39 Opakované a plánované záškoláctví bývá signálem odlišnosti 

socializa�ního vývoje, ur�itého postoje k autorit� a norm� povinnosti, kterou mladý �lov�k  

není schopen nebo ochoten akceptovat. Dosti �asto jde o mládež  z dysfunk�ních rodin, ve 

kterých je vztah k b�žným hodnotám a normám celkov� zm�n�n. S tím bývá spojeno 

nerespektování autority u�itele. Závažnou p�í�inou záškoláctví m�že být šikana, strach ze 

spolužák�. 

                                                 
37 KYRIACOU,  Ch. �ešení výchovných problém� ve škole.1. vyd. Praha: Portál, 2005. s. 44. 

 
38 Srov.MAT	J�EK, Z. Dít� a rodina v psychologickém poradenství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. s. 307.  
39  VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál 2004, s794. 
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P�í�inami záškoláctví mohou být i nezajímavá výuka, atmosféra ve škole, problémy s u�iteli, 

nezodpov�dnost,  apod..  

 

2.5.4.3 P�ístup a výchovná doporu�ení 
 

Zavedení p�ísných pravidel proti záškoláctví by m�lo být zakotveno ve Školním �ádu. 

„Jednozna�n� stanovená pravidla chování je t�eba konzistentn� uplat�ovat tak, aby se 

vylou�ila šikana a negativní vliv spolužák�.“40 Záškoláctví m�že skon�it i trvalým 

vylou�ením žáka ze školy. Vylou�ení však musí p�edcházet spolupráce s rodi�i, výchovným 

poradcem, sociálními pracovníky, kte�í mohou problém �ešit. 

Citlivý by m�l být p�ístup k žák�m, kte�í školu odmítají. Pomoc a náprava spo�ívají 

v odstran�ní p�í�in, což znamená dosáhnout porozum�ní pedagog� pro individuální rysy 

osobnosti mladého �lov�ka v�etn� jeho slabosti.  

D�ležité je motivovat mládež  k návratu do školy, ve spolupráci s odborníky a u�iteli odstranit 

možné p�í�iny záškoláctví. Mládež  u�it žádoucím zp�sob�m chování v�etn� asertivních 

reakcí. Všímat si podez�elých signál�, které mohou záškoláctví p�edcházet a školní nároky 

p�izp�sobovat možnostem mládeže (nap�. volit p�im��ený typ studia).  

 

Záškoláctví, hlavn� na st�edním stupni vzd�lávání je velký problém. Základ si tato mládež 

p�inese již z p�edchozího vzd�lávání. Náprava je  velmi složitá. Chybí jí zodpov�dnost, 

motivace, je jí jedno, co se stane, když do školy nep�jde. Chybou je, že v t�chto p�ípadech 

schází podpora ze strany rodi��, kte�í absence omlouvají. P�es veškerou snahu o nápravu 

dochází v n�kterých p�ípadech k vylou�ení žáka ze školy. Velký vliv má parta, kamarádi a 

touha po volnosti. 

Hlavními zásadami p�i �ešení záškoláctví by m�l být individuální p�ístup, objasn�ní d�vod�, 

pro� k záškoláctví dochází, spolupráce pedagog� mezi sebou, ale i s rodi�i, s odbornými 

pracovníky.   

 

                                                 
40 KYRIACOU,  Ch. �ešení výchovných problém� ve škole.1. vyd. Praha: Portál, 2005. s. 54. 
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2.5.5 Vrstevnické party 

Pro rizikovou mládež z dysfunk�ních rodin je vrstevnická skupina d�ležit�jší, než pro mladé 

lidi, vyr�stající v rodinách, jež d�tem poskytují p�im��enou míru podpory, a vedle toho jim 

p�im��en� vyty�ují meze dovoleného chování, vhodné  možnosti využití volného �asu.  

U mladých lidí frustrovaných nízkou podporou rodiny je pravd�podobné, že pot�eba kladného 

p�ijetí vrstevnickou skupinou bude ješt� siln�jší než u mládeže s dobrým rodinným 

zázemím41. Party se �asto bu� úpln� vymknou b�žným mechanism�m sociální kontroly 

(p�estanou chodit do u�ení, do školy, do práce), vytvo�í si vlastní hodnotové preference a 

chovají se vysoce autonomn�, anebo, což je mén� �asté, se kontrole vymknou jen v dob� 

svého volna. Z podskupin t�chto mladých lidí skoro vždy vznikají delikventní party, které pak 

p�ekra�ují zákony, n�kdy je ke kriminalit� vede nedostatek prost�edk�, jindy nuda.  

Velmi problematickou skupinou jsou mladí lidé bez zam�stnání. Jejich volný �as je spojen 

s nudou. Nemají žádné pracovní zkušenosti se vzory práce. Jak uvádí Mareš mají mladí lidé 

tendence žít v širších sociálních sítích vrstevník�42. Ano, tento životní styl vede ke vzniku 

skupin, part, gang�, ve kterých dochází ke vzájemné solidarit� p�i kriminálních �innostech, 

vandalství.  

Rozši�uje se sociální spektrum v toxikomanských partách. Do dosahu t�chto part, které jsou 

pro mládež provozující nealkoholovou toxikomanií typické, se dostávají zejména dosud 

nezasažení u��ové a studenti st�edních škol. Snižuje se v�k �len� t�chto part, nez�ídka se 

v nich objevují i nezletilci od 14 do 15 let. 

„Ve skupin� jedinec získává v�tší pocit moci a není nucen k individuální odpov�dnosti.“43  

Nemusí se spoléhat jen sám na sebe a zbaví se úzkosti ze samostatného rozhodování a konání. 

D�je se tak i tehdy, když cíl ani prost�edky skupiny nejsou zcela ve shod� s obecn� platnými 

sociálními normami.  

 

 

 

 

                                                 
41Srov. MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 83. 
42Srov.  MAREŠ, P., Nezam�stnanost jako sociální problém. 2. vyd., Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 
s. 83.  
43 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál 2004, s772. 
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3 PRAKTICKÁ �ÁST 
 

3.1 Cíl praktické �ásti 
 
Teoretická �ást nás uvedla do problematiky výchovného p�sobení a problematiky využití 

volného �asu mládeže, a zárove� do problematiky nežádoucího zp�sobu chování, pokud není  

volný �as vhodn� využit.  

Cílem praktické �ásti je šet�ení, jakým zp�sobem skute�n� tráví mládež v Lomnici nad 

Popelkou volný �as a jaká rizika hrozí, pokud není jejich volný  �as vhodn� využit. 

Nejprve se zam��uje na oblast osobních zájm� a zálib. Pak následuje šet�ení, které se týká 

rodiny, rodinného prost�edí, ve kterém mladí lidé vyr�stají. Další šet�ení se zam��uje na 

zmapování nežádoucího chování, a to zejména problematiky kou�ení, alkoholu a drog. 

Výsledkem šet�ení je porovnat využití volného �asu a rizik, vzniklých v souvislosti s jeho 

nevhodným využitím, mezi t�emi skupinami mladých lidí s r�zným typem vzd�lávání  ve 

St�ední škole v Lomnici nad Popelkou. Posledním cílem je zmapovat, jaké jsou skute�né 

možnosti trávení volného �asu mládeže  v Lomnici nad Popelkou.  

 

3.2 Popis vzorku 
 

Tato práce má charakter srovnávací studie, popisuje zkoumanou skupinu – mládež ve v�ku od 

16ti do 20 let. 

Zkoumanou skupinou byli 92 žáci St�ední školy v Lomnici nad Popelkou a zárove� 

volno�asová za�ízení ve m�st� Lomnice nad Popelkou.  

St�ední škola Lomnice nad Popelkou je p�ísp�vkovou organizací. V sou�asné dob� ji 

navšt�vuje cca 460 žák�. V sou�asnosti škola sdružuje studijní obory zakon�ené maturitou, 

u�ební obory zakon�ené záv�re�nou zkouškou a obory pro absolventy speciálních škol, 

zakon�ené záv�re�nou zkouškou. Její sou�ástí je domov mládeže. Vzd�lávací koncepce školy 

vychází z orientace na výuku potraviná�ských a jim p�íbuzných obor� se vzájemnou 

prostupností.  

M�sto Lomnice nad Popelkou leží v severovýchodních �echách v Libereckém kraji 

v Podkrkonošské pahorkatin�. V�etn� svého okolí má kolem 5900 obyvatel. Ve m�st� je �ada 

zájmových aktivit a �asto se zde konají zajímavé akce sportovního a kulturního charakteru a 
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to p�edevším díky Základní um�lecké škole, Domu d�tí a mládeže Sluní�ko, Kulturnímu a 

informa�nímu centru, r�zným sportovním a dalším organizacím, které zde mohou mladí lidé 

navšt�vovat a podílet se na jejich �innosti. 

 

3.2.1 Kontrolní skupina 
 
Do šet�ení bylo za�azeno 92 žák� St�ední školy v Lomnici nad Popelkou, kte�í byli dále 

rozd�leni do t�í skupin podle studijních obor�. Bližší údaje o výb�rovém vzorku podává 

tabulka �. l: 

 

Tabulka �. l: 

 
Skupina  Studijní obor Pr�m�rný 

v�k 

Chlapci Dívky Celkem 

Skupina �. 1 Studijní maturitní obor 17,42 11 20 31 

Skupina �. 2 
U�ební obor zakon�ený výu�ním 

listem 

17,90 12 18 30 

Skupina �. 3 
Pomocný u�ební obor zakon�ený 

výu�ním listem 
18,45 11 20 31 

Celkový po�et 17,92 34 58 102 

  

 

3.3 Pr�b�h šet�ení 
 

Šet�ení probíhalo ve St�ední škole v Lomnici nad Popelkou v  �ervnu 2007.  

Údaje byly získávány formou dotazník�. Problematika, podmínky a postup zadávání 

dotazník� byly projednány s �editelem školy, který mi umožnil jejich zadání vybranými 

u�iteli v hodinách ob�anské výchovy. Jelikož zadávání probíhalo v �ervnu, nebyli do šet�ení 

zahrnuti žáci vycházejících ro�ník�, kte�í v této dob� m�li již ukon�eno studium záv�re�nými 

zkouškami. U�itelé dostali kopie dotazník� s následujícími pokyny k jejich vypln�ní: 

1. Uvést žáky do problematiky vhodného využití volného �asu, vést diskuzi o tom, jaká 

rizika hrozí, pokud není jejich volný �as vhodn� využit. 

2. Spole�n� si vysv�tlit pojmy v dotazníku, jeho smyl a zp�sob vypln�ní. 
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3. V hodin� dotazník vyplnit a odevzdat.  

3.4 Použité metody 
 

Vzhledem k vybranému tématu práce a jejímu cíli byla k získávání informací zvolena forma 

dotazníku a rozhovoru. 

 

3.4.1 Dotazník 
Dotazník je zp�sob písemného kladení otázek a získávání písemných odpov�dí44. Umož�uje 

získat údaje od velkého množství respondent� v pom�rn� krátkém �ase. 

P�íprav�, vyhodnocení a zadávání dotazníku musí být v�nována zna�ná pozornost. Otázky 

použité v dotazníku mohou být otev�ené, uzav�ené a polouzav�ené odpov�di. 

Vypln�ní dotazníku musí p�edcházet vysv�tlení, k �emu budou odpov�di sloužit. 

 

P�i sestavování dotazníku45 byl použit následující postup: 

1. Stanovení cíl� dotazníku 

2. Struktura dat 

3. Tvorba vlastních položek 

4. Tvorba pokyn� pro u�itele k vypln�ní dotazníku. 

 

Cílem dotazníku je zjistit, jak skute�n� tráví volný �as žáci St�ední školy v Lomnici nad 

Popelkou a zda jim hrozí rizika nežádoucího chování, pokud není tento �as vhodn� využit. 

Výsledkem je srovnání výsledk� šet�ení mezi t�emi skupinami žák�. 

Struktura dotazníku je rozd�lena do t�í okruh�. První �ást se zam��uje na informa�ní otázky o 

osob� žáka, o jeho zájmech, zálibách. Druhý okruh otázek se týká rodinného zázemí žáka. Ve 

t�etí �ásti jsou otázky týkající se nežádoucího chování, kou�ení, alkoholu, drog.  

Vlastní položky dotazníku byly tvo�eny podle témat okruh�. Otázky byly použity zejména 

uzav�ené, nabízející již alternativu odpov�di, jejich výhodou je souhrnné zpracování. Pouze 

ve dvou p�ípadech byla nabídnuta možnost otev�ených odpov�dí, které neovliv�ují odpov�� 

respondenta, neomezují volbu. 

                                                 
44 Srov. ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzd�lávací program. 1. vyd. Praha: Portál 
2001. s. 35. 
45 Srov. P
ÍLOHA �. I 
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Dotazníky byly p�edány u�itel�m ob�anské výchovy, kte�í je s náležitými informacemi 

p�edali žák�m.   

Tento postup zadávání dotazník� má své výhody i nevýhody. 

Výhodou je stoprocentní návratnost, navození atmosféry k tématu, u�itelé znají své žáky a 

mohou jim p�i vypl�ování dotazníku poskytnout dostatek �asu, nabízí se i možnost s tématem 

dále pracovat. Nevýhodou je, že rozhodnutí o vypln�ní dotazníku není dobrovolné, ale je 

chápáno jako sou�ást školní práce, což m�že u n�kterých žák� snižovat motivaci a chu� 

k vypl�ování. Sou�asn� jsem jako zadavatel práce nebyla u vypl�ování p�ítomna a nemohla 

jsem sledovat reakce žák� na dotazník a up�esnit zám�ry dotazníku.  

 

3.4.2 Rozhovor 
Obsahem rozhovoru jsou otázky, které stejn� jako v dotazníku mohou být uzav�ené, 

polouzav�ené a otev�ené odpov�di. Užíváme jej tam, kde hledáme bezprost�ední, osobní a 

mnohdy i d�v�rné odpov�di.46 Rozhovor m�že být strukturovaný nebo nestrukturovaný. Po 

rozhovoru, pop�. v jeho pr�b�hu je t�eba poznamenat d�ležité momenty, záv�ry z jednání.  

 

P�i získávání informací o volno�asových aktivitách v Lomnici nad Popelkou jsem navštívila 

nejv�tší organizace: D�m d�tí a mládeže Sluní�ko, Domov mládeže St�ední školy Lomnice 

nad Popelkou, Základní um�leckou školu Lomnice nad Popelkou, Kulturní informa�ní 

st�edisko v Lomnici nad Popelkou. Další informace o zájmových organizacích jsem �erpala 

z místního tisku a prost�ednictvím internetu. V navštívených organizacích jsem jednala 

s vedoucími t�chto za�ízení formou volného rozhovoru, s použitím p�ímých otázek. Cílem 

bylo získat informace o organizaci, o tom, jak pracují s mládeží, jaké možnosti nabízejí 

k využití jejího volného �asu.  

 

3.5 Stanovení p�edpoklad� 
 

Na základ� nastudovaných odborných pramen�, svých dosavadních pracovních zkušeností 

v dané problematice a po získávání poznatk� od zkušen�jších koleg� a pedagog� v oblasti 

výchovy d�tí a mládeže jsem stanovila následující p�edpoklady: 
                                                 
46  Srov. ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzd�lávací program. 1. vyd. Praha: Portál 
2001. s. 31. 
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3.5.1 P�edpoklad 1 
 

Mezi nej�ast�jší požadavky, které mladí lidé od volného �asu o�ekávají je svobodné 

rozhodnutí o jeho  náplni, pobavení se, odreagování. Je zde však velká skupina mladých lidí, 

která p�estože volný �as má, neumí jej vhodn� využít. 

 

Mezi nej�ast�jší aktivity, které by mládež cht�la provozovat pat�í sportovní �innost. Na druhé 

stran� nastává nár�st využívání volného �asu p�i využívání informa�ních technologií, jako je 

nap�. práce na po�íta�i. Rizikem je zkomercionalizování volného �asu a v n�kterých 

p�ípadech nep�ipravenost mladých lidí, um�t volný �as vhodn� využívat. Dominantní 

postavení má v t�chto p�ípadech televize, posezení s p�áteli, v restauraci, ale také nic 

ned�lání. Normální se bohužel pro zna�nou �ást mládeže stává, aby byla bavena bez 

vynaložené námahy.  

 

P�edpoklad 1 byl ov��ován formou dotazníku následujícími otázkami: 

 

1. Jak �asto (pokud v�bec) se v�nujete následujícím �innostem 

 
  Nikdy Párkrát 

za rok 
Jednou �i 2x 

za m�síc 
Aspo� jednou 

za týden 
Tém�� 
denn� 

a) Hraji po�íta�ové hry 
      

b) Surfuji na internetu 
      

c) Aktivn� sportuji (atletika, 
posilování, aerobic atp.)      

d) �tu knihy (nepo�ítají se u�ebnice) 
      

e) Chodím ve�er za zábavou (disko, 
ve�írky, restaurace atp.)      

f) Jiné koní�ky (hra na hudeb.nástroj, 
zp�v, malování atp.)      

g) Hraji na automatech (kde se dají 
vyhrát peníze)      

 
2. Navšt�vujete n�jaký z následujících zájmových útvar�, organizaci? 
 D�m d�tí a mládeže - kroužek 
 Sportovní oddíl 
 Skaut 
 Ostatní 
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2. Jste vedoucím n�jakého zájmového útvaru? 

 Ano 
 Ne 
 

4. Co d�láte nejrad�ji? 
 Sportuji  
 N�co tvo�ím 
 Hraji na hudební nástroj 
 Tan�ím 
 Dívám se na televizi  
 Sedím u po�íta�e 
 Spím  
 Nic  

 
5. S kým trávíte volný �as? 
 Sám  
 S rodi�i 
 S p�ítelem/ p�ítelkyní 
 S partou 

 
6. Kde trávíte volný �as? 
 Doma  
 Venku  
 S p�áteli 
 V restauraci 
 V hospod� 

 
7. Jak jste spokojen/a s nabídkou využití volného �asu ve vašem m�st�? 
 Jsem spokojen/a 
 Nejsem spokojen/a 
 Co vám tu chybí  

 

3.5.2 P�edpoklad 2 
 
Základem výchovného p�sobení je rodina. Funk�ní rodina citliv� podporuje své d�ti 

k vhodnému využívání volného �asu. Pokud však rodina neplní správn� svou roli, klesá její 

vliv na chování dospívajících a informovanosti o tom, co d�lají ve svém volném �ase.   

 

Vst�ícné rodinné prost�edí hraje v rozvoji volného �asu mládeže významnou úlohu. Životní 

styl rodiny jako p�irozený stimulátor a regulátor umož�uje tyto vlivy t�ídit, pozitivní využívat 

a negativní eliminovat. Pokud však mladý �lov�k vyr�stá v prost�edí bez zájmu a vzoru 

rodi��, má tendenci z jejího vlivu co nejd�íve unikat.  
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P�edpoklad 2 byl ov��ován následujícími otázkami, týkajícími se rodinného prost�edí: 

 

1. Jaké vzd�lání má váš otec? 
  Základní  
  Je vyu�ený  
  Ukon�il st�ední školu  
  Vysokoškolské vzd�lání 
  Nevím 
 
 

2. Jaké vzd�lání má vaše matka? 
  Základní  
  Je vyu�ená  
  Ukon�ila st�ední školu  
  Vysokoškolské vzd�lání 
  Nevím 

 
3. Kdo z následujících lidí s vámi žije v téže domácnosti? (Ozna�te každou 

z odpovídajících možností.) 
  Žiji sám 
  Otec 
  Nevlastní otec 
  Matka 
  Nevlastní matka 
  Sourozenci (vlastní i nevlastní) 
  D�de�ek, babi�ka 
  Jiní p�íbuzní 
  Jiní lidé než p�íbuzní 

 
4. Jaké jsou vaše vztahy k ….. 
 
  Velmi uspokojivé Uspokojivé Ani uspokojivé 

ani neuspokojivé 
Spíše 

neuspokojivé 
Zcela 

neuspokojivé 
a) matce      
b) otci      
c) sourozenc�m      
d) p�átel�m      

 
Byl/a jste do svých 15let vychováván/a spole�n� ob�ma vlastními rodi�i? 
  Ano 
  Ne  
 
5. Máte pocit, že v rodin�, v níž vyr�státe 
  Je všechno v po�ádku 
  Dost se to st�ídá, chvíli to v po�ádku je a chvíli ne 
  V�bec to není v po�ádku 
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6. �ekl/a by jste, že v rodin�, v níž vyr�státe (nebo jste vyr�stal/a), existují vzájemná 
pouta 
  Velmi silná 
  Spíše slabá 
  Velmi slabá 
 

7. Máte pocit, že v rodin�, v níž vyr�státe, panuje ovzduší vzájemné d�v�ry, vst�ícnosti 
a pochopení? 
  Ano, je to tak vždy 
  V�tšinou to tak není 
  V�bec to tak není 
 

8. V�dí vaši rodi�e, kde trávíte volný �as? 
  V�dí to vždy 
  V�tšinou to v�dí 
  N�kdy to v�dí  

  Obvykle to nev�dí 
  Nezajímá je to 

 

3.5.3 P�edpoklad 3 
 

Pokud u mladých lidí není využit aktivn� volný �as, hrozí jim rizika ve form� nežádoucího 

chování. 

 

Mládež tvo�í jedinci sociáln� ješt� nezralí. Základními osobnostními rysy této kategorie je 

p�edevším zvýšená míra kriti�nosti, touha po samostatnosti, svobod� myšlení, jednání, 

nevyrovnané sebev�domí a �asto rozporuplné sebehodnocení. Neradi p�ijímají kritiku a mají 

tendence �ešit situaci radikáln�. Toto �ešení bývá �asto negativní, mladí lidé za�ínají hledat 

uspokojení v nežádoucím zp�sobu chování, touze po okamžitém prožitku. Mezi tyto tendence 

pat�í kou�ení, alkohol, užívání drog, ale také nezodpov�dnost, záškoláctví, nahrazení 

rodinného prost�edí partou.  

 

P�edpoklad �. 3 byl ov��ován formou dotazníku následujícími otázkami: 

 

1. Kolik celých vyu�ovacích dn� jste ve škole chyb�l/a za POSLEDNÍCH 30 dní? 
 
  Ani jeden l den 2 dny 3-4 dny 5-6 dní 7 dní nebo více 
a) Pro nemoc       
b Protože jste vynechal/a       
c) Z jiných d�vod�       
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2. Kolikrát za celou dobu dosavadní školní docházky jste m�l/a níže uvedené problémy 
s chováním? 

 
  Nikdy 1krát 2-3krát Více než 3krát 
a) T�ídní d�tka     
b) Dvojka z chování     
c) Trojka z chování     
d) Podmín�né vylou�ení     
 

3. Kou�íte cigarety? 
  Ano 
  Ne  
  
  

4. Kolik cigaret denn� kou�íte? 
  V�bec nekou�ím 
  1-5 cigaret denn� 
  6-10 cigaret denn� 
  11-20 cigaret denn� 
  Více než 20 cigaret denn�  
 

5. Co vás ke kou�ení p�im�lo 
  zkusit to 
  fraje�ina 
  nuda 
  ku�ácké rodinné prost�edí 
  stres 
  

6. Jak �asto (pokud v�bec) pijete n�jaký alkoholický nápoj?  
  nikdy 
  l-2x týdn� 
  jen v sobotu nebo v ned�li 
  piji tém�� denn� 
 
7. Pokud pijete, jaký druh alkoholu si kupujete? 

  nic, piji jen nealkoholické nápoje 
  pivo 
  víno 
  destilát 
  

8. Když jste naposled pil/a n�jaký alkoholický nápoj, kde to bylo? 
  Nikdy jsem nepil/a alkoholický nápoj 
  Doma 
  Doma u n�koho jiného 
  Na ulici, v parku, u vody nebo jinde venku 
  V hospod� 
  Na diskotéce 
  V restauraci 
  S rodi�i 
  Jinde (uve�te kde) ………………………………………… 
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9. Je možné, že by u vás v souvislosti s pitím alkoholu nastaly následující situace? 
(zaškrtn�te okénko v každém �ádku) 

  
  Pravd�podobn� Nejisté Nepravd�podobn� 
a) Cítil/a bych se uvoln�n�    
b) Zahnal/a bych nudu    
c) Dostal/a bych se do potíží s policií    
d) Uškodilo by mi zdravotn�    
e) Cítil/a bych se š�astný/á    
f) Zapomn�la bych na své starosti    
g) Nemohl/a bych p�estat s pitím    
h) M�l/a bych kocovinu    
i) Byla bych otev�en�jší, p�átelšt�jší    
j) Ud�lal/a bych n�co, �eho bych litoval/a    

 
 
10. Znáte n�kterou z následujících drog? (zaškrtn�te okénko) 

  Marihuana nebo hašiš  
  LSD 
  Pervitin  
  Extáze 
  Heroin  
  Metadon 
  Halucinogenní houby 
  Kokain 
 

11. Kterou z p�edchozích drog jste n�kdy zkusil/a (zaškrtn�te okénko v každém �ádku) 
 
 Nikdy Ano, b�hem posledních Ano, n�kdy v život� 
 30 dn�  
 
  Nikdy Ano, b�hem posledních30 dn� Ano, n�kdy v život� 
a) Marihuana nebo hašiš    
b) LSD    
c) Pervitin    
d) Extáze    
e) Heroin    
f) Metadon    
g) Halucinogenní houby    
h) Kokain    
 

12. Z jakého d�vodu jste zkusil/a tuto drogu? (Z uvedených možností zaškrtn�te tu nebo ty, 
které vás k tomu vedly) 

  Nikdy jsem neužíval/a žádnou drogu 
  Cht�l/a jsem se dostat do nálady 
  Necht�l/a jsem stát mimo partu 
  Nem�l/a jsem co d�lat 
  Byl/a jsem zv�davý/á 
  Cht�l/a jsem zapomenout na starosti 
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13. Následující v�ty jsou o tom, jaký máte pocit sám/a ze sebe (Sv�j názor vyjád�ete 
ozna�ením jednoho okénka v každém �ádku.) 

  Vcelku jsem se sebou spokojený/á 
  N�kdy si myslím, že nestojím za nic 
  Zvládám v�ci stejn� dob�e jako ostatní 
  Není toho moc, na co bych mohl/a být pyšná 
  Mám pocit, že jsem neúsp�šný/á 
  Cht�l/a bych být prosp�šný/á druhým 
  Cht�l/a bych v n��em vyniknout 
  N�kdy se cítím zbyte�ný/á 
 

3.5.4 P�edpoklad 4 
 

Nabídka volno�asových aktivit na malém m�st� v Lomnici nad Popelkou umož�uje mladým 

lidem vhodn� využívat sv�j volný �as. Stále však existují rezervy, které mohou využívání 

volného �asu mládeže zkvalit�ovat. 

 

P�edpoklad �. 4  byl ov��ován formou rozhovor� v za�ízeních volného �asu ve m�st� Lomnice 

nad Popelkou. Bylo zjiš�ováno, jaké možnosti tato za�ízení mladým lidem nabízí a zárove�, 

zda je dosavadní nabídka dosta�ující, nebo zda jsou ješt� možnosti dalšího vhodného využití 

volného �asu.  

 

3.6 Získaná data a jejich interpretace 
 

Na základ� výše uvedených šet�ení byly zjišt�ny následující informace: 

 

3.6.1 P�edpoklad �. 1 
 

V tomto p�edpokladu bylo zjiš�ováno, jaké jsou zájmy respondent�. Zjiš�ování probíhalo, jak 

je uvedeno výše, formou dotazníku ve t�ech skupinách. 
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SKUPINA �. 1: studijní maturitní obor, 31 respondent� 

 

1. Jak �asto (pokud v�bec) se v�nujete následujícím �innostem (v %) 

 
  Nikdy Párkrát 

za rok 
Jednou �i 2x 

za m�síc 
Aspo� jednou 

za týden 
Tém�� 
denn� 

a) Hraji po�íta�ové hry 
 6,5 29 25,8 32,3 6,4 

b) Surfuji na internetu 
 0 0 0 32,3 67,7 

c) Aktivn� sportuji (atletika, 
posilování, aerobic atp.) 3,2 9,7 19,4 54,8 12,9 

d) �tu knihy (nepo�ítají se u�ebnice) 
 6,5 29 22,6 12,9 29 

e) Chodím ve�er za zábavou (disko, 
ve�írky, restaurace atp.) 0 6,4 22,6 61,3 9,7 

f) Jiné koní�ky (hra na hudeb.nástroj, 
zp�v, malování atp.) 19,4 32,2 12,9 22,6 12,9 

g) Hraji na automatech (kde se dají 
vyhrát peníze) 90,3 6,5 3,2 0 0 

 

2. Navšt�vujete n�jaký z následujících zájmových útvar�, organizaci? (%) 
 

 ANO NE 
D�m d�tí a mládeže - kroužek 3,2 96,8 
Sportovní oddíl 22,6 77,4 
Skaut 3,2 96,8 
Ostatní 22,6 77,4 

 
3. Jste vedoucím n�jakého zájmového útvaru? (%) 

 
 Ano 12,9 
 Ne 87,1 

 

4. Co d�láte nejrad�ji? (po�et odpov�dí) 
 Sportuji  19 
 N�co tvo�ím 8 
 Hraji na hudební nástroj 4 
 Tan�ím 10 
 Dívám se na televizi  11 
 Sedím u po�íta�e 13 
 Spím  20 
 Nic  2 

 
5. S kým trávíte volný �as? (po�et odpov�dí) 
 Sám  9 
 S rodi�i 12 
 S p�ítelem/ p�ítelkyní 21 
 S partou 23 
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6. Kde trávíte volný �as? (po�et odpov�dí) 
 Doma  15 
 Venku  22 
 S p�áteli 24 
 V restauraci 4 
 V hospod� 12 

 
7. Jak jste spokojen/a s nabídkou využití volného �asu ve vašem m�st�? 
 Jsem spokojen/a 16 
 Nejsem spokojen/a 15 
 Co vám tu chybí   

   

Na otev�enou otázku „Co vám tu chybí“ odpovídali  respondenti nej�ast�ji, že chybí další 

sportovišt�, obchodní d�m, diskotéky. 

 

SKUPINA �. 2: u�ební obor zakon�ený výu�ním listem, 30 respondent� 

1. Jak �asto (pokud v�bec) se v�nujete následujícím �innostem (v %) 

 
  Nikdy Párkrát 

za rok 
Jednou �i 2x 

za m�síc 
Aspo� jednou 

za týden 
Tém�� 
denn� 

a) Hraji po�íta�ové hry 
 6,7 20 36,6 30 6,7 

b) Surfuji na internetu 
 13,3 6,7 6,7 40 33,3 

c) Aktivn� sportuji (atletika, 
posilování, aerobic atp.) 20 6,7 10 33,3 30 

d) �tu knihy (nepo�ítají se u�ebnice) 
 33,3 46,6 6,7 6,7 6,7 

e) Chodím ve�er za zábavou (disko, 
ve�írky, restaurace atp.) 6,7 10 30 43,3 10 

f) Jiné koní�ky (hra na hudeb.nástroj, 
zp�v, malování atp.) 36,6 43,3 6,7 6,7 6,7 

g) Hraji na automatech (kde se dají 
vyhrát peníze) 70 13,3 13,3 3,4 0 

 

2. Navšt�vujete n�jaký z následujících zájmových útvar�, organizaci? (%) 
 

 ANO NE 
D�m d�tí a mládeže - kroužek 6,7 93,3 
Sportovní oddíl 23,3 76,7 
Skaut 0 100 
Ostatní 36,7 63,3 
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3. Jste vedoucím n�jakého zájmového útvaru? (%) 
 Ano 10 
 Ne 90 

 
 

4. Co d�láte nejrad�ji? (po�et odpov�dí) 
 
 

15 

 N�co tvo�ím 16 
 Hraji na hudební nástroj 0 
 Tan�ím 9 
 Dívám se na televizi  18 
 Sedím u po�íta�e 13 
 Spím  19 
 Nic  7 

 
5. S kým trávíte volný �as? (po�et odpov�dí) 
 Sám  9 
 S rodi�i 11 
 S p�ítelem/ p�ítelkyní 17 
 S partou 21 

 
6. Kde trávíte volný �as? (po�et odpov�dí) 
 Doma  14 
 Venku  24 
 S p�áteli 18 
 V restauraci 7 
 V hospod� 11 

 
7. Jak jste spokojen/a s nabídkou využití volného �asu ve vašem m�st�? 
 Jsem spokojen/a 18 
 Nejsem spokojen/a 12 
 Co vám tu chybí   

Na otev�enou otázku „Co vám tu chybí“ odpovídala tato skupina respondent� že chybí tane�ní 

sál, že je ve m�st� nuda, chybí skate park. 
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SKUPINA �. 3: pomocný u�ební obor zakon�ený výu�ním listem, 31 respondent� 

1. Jak �asto (pokud v�bec) se v�nujete následujícím �innostem (v %) 

 
  Nikdy Párkrát 

za rok 
Jednou �i 2x 

za m�síc 
Aspo� jednou 

za týden 
Tém�� 
denn� 

a) Hraji po�íta�ové hry 
 22,7 16,1 16,1 29 16,1 

b) Surfuji na internetu 
 45,2 9,7 12,9 16,1 16,1 

c) Aktivn� sportuji (atletika, 
posilování, aerobic atp.) 45,2 12,9 3,2 25,8 12,9 

d) �tu knihy (nepo�ítají se u�ebnice) 
 71 12,9 3,3 6,4 6,4 

e) Chodím ve�er za zábavou (disko, 
ve�írky, restaurace atp.) 9,7 6,4 22,6 51,6 9,7 

f) Jiné koní�ky (hra na hudeb.nástroj, 
zp�v, malování atp.) 51,6 32,3 0 9,7 6,4 

g) Hraji na automatech (kde se dají 
vyhrát peníze) 80,6 19,4 0 0 0 

 

2. Navšt�vujete n�jaký z následujících zájmových útvar�, organizaci? (%) 
 

 ANO NE 
D�m d�tí a mládeže - kroužek 12,9 87,1 
Sportovní oddíl 12,9 87,1 
Skaut 0 100 
Ostatní 9,7 90,3 

 
3. Jste vedoucím n�jakého zájmového útvaru? (%) 
 
 Ano 0 
 Ne 100 

 

4. Co d�láte nejrad�ji? (po�et odpov�dí) 
 Sportuji  8 
 N�co tvo�ím 4 
 Hraji na hudební nástroj 0 
 Tan�ím 8 
 Dívám se na televizi  18 
 Sedím u po�íta�e 8 
 Spím  25 
 Nic  16 

 
5. S kým trávíte volný �as? (po�et odpov�dí) 
 Sám  3 
 S rodi�i 5 
 S p�ítelem/ p�ítelkyní 21 
 S partou 20 
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6. Kde trávíte volný �as? (po�et odpov�dí) 
 Doma  6 
 Venku  26 
 S p�áteli 21 
 V restauraci 5 
 V hospod� 12 

 
7. Jak jste spokojen/a s nabídkou využití volného �asu ve vašem m�st�? 
 Jsem spokojen/a 27 
 Nejsem spokojen/a 4 
 Co vám tu chybí  0 

Na otev�enou otázku „Co vám tu chybí“ nebyla žádná odpov��, z �ehož vyplývá nezájem této 

skupiny o d�ní ve m�st�. 

Šet�ením byly zjišt�ny zajímavé údaje o náplni volného �asu mezi jednotlivými 

skupinami. 

Zjišt�né údaje (Graf �. 1) o surfování na internetu ukazují, že pro st�edoškolské maturitní 

obory je  dostupnost internetu pom�rn� dobrá. Tém�� denn� je na internetu 67,7% 

respondent�, o n�co mén�, 33,3% respondent� je u u�ebních obor�, a u pomocných u�ebních 

obor� pouze 16,1%. Mén� zastoupeno je surfování na internetu alespo� jednou za týden u 

maturitních obor� – 32,3%, je to dáno vyšší denní dostupností, za to více u obor� u�ebních – 

40 %, ale u pomocných obor� je situace stejná, stále 16,1%. Menší zájem o internet u 

pomocných u�ebních obor� je dán z�ejm� pro n� menší dostupností a také menšími 

možnostmi mít po�íta� doma, což je ve v�tšin� p�ípadech dáno slabšími finan�ními 

možnostmi t�chto respondent�. 

 

Graf �. 1 Možnost práce na po�íta�i denn�, týdn� 

Surfování 
na 
internetu 

skupina 
1 

skupina 
2 

skupina 
3 

denn� 67,70% 33,30% 16,10% 
týdn� 32,30% 40% 16,10% 
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Nemén� zajímavým je zjišt�ní, jaký je vztah  respondent� ke knize. V sou�asné dob� je stále 

více apelováno na nezájem mladých lidí o �tení knih, p�esto, že se dnes nabízí široká paleta 

r�zných publikací jakéhokoli zam��ení. Graf �. 2 ukazuje, kolik respondent� podle 

jednotlivých skupin nemá v�bec zájem o �tení knih: 

Graf �. 2 Nezájem o �tení knih 

�tení 
knih 

skupina 
1 

skupina 
2 

skupina 
3 

nikdy 6,50% 33,30% 71% 
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Pom�rn� malé procento – 6,5% ne�te knihy u maturitních obor�, zájem o poznávání je u nich 

dán již typem studia, 33,3% respondent� z �ad u�ebních obor� je dosti velké �íslo, ale u 

pomocných u�ebních obor� nemá zájem o �tení 71% respondent�, což je velké procento.  
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V sou�asné dob� stále více mladých lidí sportuje. Nabízejí se r�zné možnosti sportovního 

vyžití, vznikají nové sporty, které jsou pro mladé lidi zajímavé. Graf �. 3 znázor�uje, jak 

velké procento respondent� se v�nuje alespo� jednou týdn� sportu: 

Graf �. 3 Zájem o sportovní aktivity 

Sportování skupina 
1  

skupina 
2 

skupina 
3 

jednou 
týdn� 54,80% 33,30% 25,80% 
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Nejh��e ze všech t�í skupin je na tom se sportem skupina pomocných u�ebních obor�. 

Alespo� jednou za týden se v�nuje sportu pouze 25,8% respondent�, což je pom�rn� málo. 

Nezájem t�chto mladých lidí o sportovní vyžití je dán jejich mentalitou. Jsou pom�rn� 

neochotni se hýbat, nejsou aktivní, spíše rad�ji pasivn� tráví sv�j volný �as.  

P�es tyto rozdíly mezi skupinami se respondenti ve využití volného �asu pom�rn� shodují 

v po�tech pasivního trávení volného �asu, jako je sledování televize, spaní, dokonce nic 

ned�lání, ve kterém ale op�t vede 3. skupina s nejv�tším po�tem odpov�dí – 16.  

V�tšina respondent�, bez rozdílu jednotlivých skupin tráví sv�j volný �as s p�ítelem, 

p�ítelkyní, partou, venku a s p�áteli, navšt�vují restaurace a chodí ve�er za zábavou. Pozitivní 

je, že se vyskytují procenta respondent�, kte�í navšt�vují n�jaký zájmový útvar nebo 

sportovní útvar a n�kte�í jsou vedoucími zájmových útvar�. 
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3.6.2 P�edpoklad �. 2 
 
V tomto p�edpokladu bylo zjiš�ováno, jaké panují rodinné vztahy, zda rodi�e mají zájem, jak 

jejich d�ti tráví sv�j volný �as.  Také toto zjiš�ování probíhalo, jak je uvedeno výše, formou 

dotazníku ve t�ech skupinách. 

 

SKUPINA �. 1: studijní maturitní obor, 31 respondent� 

1. Jaké vzd�lání má váš otec? (v %) 
  

Základní  3,2 
Je vyu�ený  54,8 
Ukon�il st�ední školu  25,8 
Vysokoškolské vzd�lání 16,2 
Nevím 0 

 
 

2. Jaké vzd�lání má vaše matka? (%) 
  

 Základní  3,2 
 Je vyu�ená  29 
 Ukon�ila st�ední školu  48,4 
 Vysokoškolské vzd�lání 16,2 
 Nevím 3,2 

 
3. Kdo z následujících lidí s vámi žije v téže domácnosti? (Ozna�te každou z odpovídajících 

možností.) (po�et odpov�dí) 
  

 Žiji sám 0 
 Otec 25 
 Nevlastní otec 3 
 Matka 30 
 Nevlastní matka 0 
 Sourozenci (vlastní i nevlastní) 25 
 D�de�ek, babi�ka 4 
 Jiní p�íbuzní 1 
 Jiní lidé než p�íbuzní 0 

 
 

4. Jaké jsou vaše vztahy k ….. (%) 
 
  Velmi uspokojivé Uspokojivé Ani uspokojivé 

ani neuspokojivé 
Spíše 

neuspokojivé 
Zcela 

neuspokojivé 
a) matce 74,2 16,2 6,4 3,2 0 
b) otci 43 29 16,2 8,6 3,2 
c) sourozenc�m 54,8 25,8 16,2 0 3,2 
d) p�átel�m 77,4 22,6 0 0 0 
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5. Byl/a jste do svých 15let vychováván/a spole�n� ob�ma vlastními rodi�i? (%) 
  
 Ano 83,9 
 Ne  16,1 
 

6. Máte pocit, že v rodin�, v níž vyr�státe (%) 
  
 Je všechno v po�ádku 58,1 
 Dost se to st�ídá, chvíli to v po�ádku je a chvíli ne 41,9 
 V�bec to není v po�ádku 0 
 

7. �ekl/a by jste, že v rodin�, v níž vyr�státe (nebo jste vyr�stal/a), existují vzájemná pouta 
(%) 

  
 Velmi silná 83,9 
 Spíše slabá 16,1 
 Velmi slabá 0 

 
8. Máte pocit, že v rodin�, v níž vyr�státe, panuje ovzduší vzájemné d�v�ry, vst�ícnosti a 

pochopení? (%) 
  

 Ano, je to tak vždy 74,2 
 V�tšinou to tak není 22,6 
 V�bec to tak není 3,2 

 
9. V�dí vaši rodi�e, kde trávíte volný �as? (%) 

  
 V�dí to vždy 22,6 
 V�tšinou to v�dí 67,8 
 N�kdy to v�dí  9,6 
 Obvykle to nev�dí 0 
 Nezajímá je to 0 

 

 

 

SKUPINA �. 2: u�ební obor zakon�ený výu�ním listem, 30 respondent� 

1. Jaké vzd�lání má váš otec? (v %) 
  

Základní  3,2 
Je vyu�ený  56,7 
Ukon�il st�ední školu  13,3 
Vysokoškolské vzd�lání     6,8 
Nevím 20 
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2. Jaké vzd�lání má vaše matka? (%) 
  

 Základní  13,3 
 Je vyu�ená  53,4 
 Ukon�ila st�ední školu  23,4 
 Vysokoškolské vzd�lání 6,7 
 Nevím 3,2 

 
3. Kdo z následujících lidí s vámi žije v téže domácnosti? (Ozna�te každou z odpovídajících 

možností.) (po�et odpov�dí) 
  

 Žiji sám 0 
 Otec 19 
 Nevlastní otec 4 
 Matka 28 
 Nevlastní matka 0 
 Sourozenci (vlastní i nevlastní) 24 
 D�de�ek, babi�ka 10 
 Jiní p�íbuzní 3 
 Jiní lidé než p�íbuzní 1 

 
4. Jaké jsou vaše vztahy k ….. (%) 

 
  Velmi uspokojivé Uspokojivé Ani uspokojivé 

ani neuspokojivé 
Spíše 

neuspokojivé 
Zcela 

neuspokojivé 
a) matce 63,3 20 10 6,7 0 
b) otci 43,3 17 26,8 9,7 3,2 
c) sourozenc�m 43,3 30 23,5 0 3,2 
d) p�átel�m 46,7 46,7 6,6 0 0 

 
 

5. Byl/a jste do svých 15let vychováván/a spole�n� ob�ma vlastními rodi�i? (%) 
  
 Ano 66,7 
 Ne  33,3 
 

6. Máte pocit, že v rodin�, v níž vyr�státe (%) 
 
 Je všechno v po�ádku 50 
 Dost se to st�ídá, chvíli to v po�ádku je a chvíli ne 36,7 
 V�bec to není v po�ádku 13,3 
 

7. �ekl/a by jste, že v rodin�, v níž vyr�státe (nebo jste vyr�stal/a), existují vzájemná pouta 
(%) 

  
 Velmi silná 53,3 
 Spíše slabá 46,7 
 Velmi slabá 0 
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8. Máte pocit, že v rodin�, v níž vyr�státe, panuje ovzduší vzájemné d�v�ry, vst�ícnosti a 

pochopení? (%) 
  

 Ano, je to tak vždy 56,7 
 V�tšinou to tak není 43,3 
 V�bec to tak není 0 

 
9. V�dí vaši rodi�e, kde trávíte volný �as? (%) 

  
 V�dí to vždy 26,7 
 V�tšinou to v�dí 46,7 
 N�kdy to v�dí  13,4 
 Obvykle to nev�dí 3,2 
 Nezajímá je to 10 

 

SKUPINA �. 3: pomocný u�ební obor zakon�ený výu�ním listem, 31 respondent� 

1. Jaké vzd�lání má váš otec? (v %) 
  

Základní  9,7 
Je vyu�ený  22,6 
Ukon�il st�ední školu  6,5 
Vysokoškolské vzd�lání 9,7 
Nevím 51,6 

 
 

2. Jaké vzd�lání má vaše matka? (%) 
  

 Základní  35,5 
 Je vyu�ená  25,8 
 Ukon�ila st�ední školu  0 
 Vysokoškolské vzd�lání 6,5 
 Nevím 32,2 
3. Kdo z následujících lidí s vámi žije v téže domácnosti? (Ozna�te každou z odpovídajících 

možností.) (po�et odpov�dí) 
  

 Žiji sám 0 
 Otec 18 
 Nevlastní otec 15 
 Matka 20 
 Nevlastní matka 0 
 Sourozenci (vlastní i nevlastní) 21 
 D�de�ek, babi�ka 4 
 Jiní p�íbuzní 3 
 Jiní lidé než p�íbuzní 5 
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4. Jaké jsou vaše vztahy k ….. (%) 
 
  Velmi uspokojivé Uspokojivé Ani uspokojivé 

ani neuspokojivé 
Spíše 

neuspokojivé 
Zcela 

neuspokojivé 
a) matce 45,2 12,9 9,7 16,1 16,1 
b) otci 35,5 12,9 16,1 16,1 19,4 
c) sourozenc�m 32,3 32,3 16,1 19,3 0 
d) p�átel�m 64,5 22,6 12,9 0 0 

 
5. Byl/a jste do svých 15let vychováván/a spole�n� ob�ma vlastními rodi�i? (%) 

  
 Ano 54,8 
 Ne  45,2 
 

6. Máte pocit, že v rodin�, v níž vyr�státe (%) 
  
 Je všechno v po�ádku 32,3 
 Dost se to st�ídá, chvíli to v po�ádku je a chvíli ne 48,4 
 V�bec to není v po�ádku 19,3 
 

7. �ekl/a by jste, že v rodin�, v níž vyr�státe (nebo jste vyr�stal/a), existují vzájemná pouta 
(%) 

  
 Velmi silná 32,3 
 Spíše slabá 54,8 
 Velmi slabá 12,9 

 
8. Máte pocit, že v rodin�, v níž vyr�státe, panuje ovzduší vzájemné d�v�ry, vst�ícnosti a 

pochopení? (%) 
  

 Ano, je to tak vždy 32,3 
 V�tšinou to tak není 48,4 
 V�bec to tak není 19,3 

 
 
 
 
9. V�dí vaši rodi�e, kde trávíte volný �as? (%) 

  
 V�dí to vždy 22,5 
 V�tšinou to v�dí 19,4 
 N�kdy to v�dí  19,4 
 Obvykle to nev�dí 9,7 
 Nezajímá je to 29 
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Na základ� získaných odpov�dí byly zjišt�ny následující poznatky: 

Jak je již uvedeno výše, základním �lánkem ve výchov� d�tí je rodina. Co rodina dít�ti 

p�edává, to si pak odnese sebou do vlastního života. Když jsem porovnávala vzd�lání rodi��, 

jsou zde podle jednotlivých skupin rozdíly. Nejvyšší stupe� vzd�lání je u rodi�� maturitních 

obor�, jen o n�co nižší je stupe� vzd�lanosti u u�ebních obor�, ale již zde 20% respondent� 

nap�. neví, jaké vzd�lání má jejich otec. U pomocných u�ebních obor� stupe� vzd�lanosti 

rodi�� siln� klesá, 51,6%  respondent� nezná vzd�lání otce a 32,2% nezná vzd�lání matky.  

Když na základ� získaných údaj� porovnáme rodinné vztahy, kde bývá ve v�tšin� p�ípadech 

problemati�t�jší vztah k otci, podle grafu �. 4 zjistíme, že rodinné pom�ry jsou na tom nejlépe 

ve skupin� �. 1 u maturitních obor�, jen o n�co h��e je na tom skupina �. 2. Jak nám ukazuje 

graf �. 4 problematické jsou vztahy ve skupin� �. 3 u pomocných u�ebních obor�. Je zde v�tší 

procento po�tu nevlastních otc�, což signalizuje v�tší podíl rozvedených rodin, také velmi 

uspokojivý vztah k otci je nižší, než u ostatních skupin a pom�rn� výrazn� je vyšší 

neuspokojivý vztah k otci. Žáci pomocných u�ebních obor� bývají ve v�tšin� p�ípadech 

z dysfunk�ních rodin. Chybí zde vzor, kterým by m�la být autorita v podob� otce, matka 

v�tšinou na výchovu adolescent� v rodin� nesta�í, což vede ke zhoršování vztah� uvnit� 

rodiny.  

Graf �. 4 Vztahy k otci v rodin� 

vztahy k otci skupina 
1 

skupina 
2 

skupina 
3 

nevlastní otec 9,60% 13,30% 48,40% 
velmi uspokojivý vztah k 
otci 43% 43% 35,50% 
neuspokojivý vztah k otci 3,20% 3,20% 19,40% 
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S tímto problémem souvisí také odpov�� na otázku �. 5, zda byli respondenti do svých 15ti 

let vychováváni spole�n� ob�ma rodi�i. Podle grafu �. 5 je op�t z�ejmá sestupná tendence.  

Graf �. 5 Výchova v úplné rodin� 
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U otázky �. 6, jak silná jsou pouta v rodin�, v níž respondenti vyr�stají jsou vztahy nejsiln�jší 

u rodin skupiny �. 1 – 83,9%, mén� silná u skupiny �. 2 – 53,3% a nejnižší jsou rodinná pouta 

u skupiny �. 3 – 32,3%. 
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Graf �. 6 nám ukazuje na zájem rodi�� o to, kde jejich dospívající d�ti tráví volný �as. U 

respondent� skupiny �. 1 to v�tšinou v�dí, 10% rodi�� skupiny �. 2 to nezajímá a u skupiny �. 

3 je to 29% rodi��, které v�bec nezajímá, kde jejich d�ti ve volném �ase jsou.  

Graf �. 6 Zájem rodi�� o volný �as mladých lidí 
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3.6.3 P�edpoklad �. 3 
 

V tomto šet�ení byla získána data o tom, jaká rizika hrozí našim respondent�m ve form� 

nežádoucího chování. Sami sebe ješt� stále hledají, nemají vyhran�ny názory a ve v�tšin� 

p�ípadech hledají uspokojení v nežádoucím zp�sobu chování. 

 

SKUPINA �. 1: studijní maturitní obor, 31 respondent� 

 

1. Kolik celých vyu�ovacích dn� jste ve škole chyb�l/a za POSLEDNÍCH 30 dní? (%) 
 
  Ani jeden l den 2 dny 3-4 dny 5-6 dní 7 dní nebo více 
a) Pro nemoc 54,7 6,5 9,7 16,1 6,5 6,5 
b Protože jste vynechal/a 58,1 22,5 9,7 6,5 3,2 0 
c) Z jiných d�vod� 48,4 19,4 16 9,7 0 6,5 
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2. Kolikrát za celou dobu dosavadní školní docházky jste m�l/a níže uvedené problémy 

s chováním? (%) 
 
  Nikdy 1krát 2-3krát Více než 3krát 
a) T�ídní d�tka 61,3 22,6 12,9 3,2 
b) Dvojka z chování 96,8 0 3,2 0 
c) Trojka z chování 96,8 3,2 0 0 
d) Podmín�né vylou�ení 96,8 0 3,2 0 
 

3. Kou�íte cigarety? (%) 
  
 Ano 41,9 
 Ne  58,1 
  
  

4. Kolik cigaret denn� kou�íte? (%) 
  
 V�bec nekou�ím 58,1 
 1-5 cigaret denn� 6,5 
 6-10 cigaret denn� 9,7 
 11-20 cigaret denn� 22,5 
 Více než 20 cigaret denn�  3,2 
 

5. Co vás ke kou�ení p�im�lo (po�et odpov�dí) 
  
 zkusit to 5 
 fraje�ina 4 
 nuda 5 
 ku�ácké rodinné prost�edí 2 
 stres 5 
  

6. Jak �asto (pokud v�bec) pijete n�jaký alkoholický nápoj? (%) 
  

 nikdy 6,5 
 l-2x týdn� 32,2 
 jen v sobotu nebo v ned�li 58,1 
 piji tém�� denn� 3,2 

 
 
7. Pokud pijete, jaký druh alkoholu si kupujete? (po�et odpov�dí) 

  
 nic, piji jen nealkoholické nápoje 2 
 pivo 21 
 víno 17 
 destilát 13 
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8. Když jste naposled pil/a n�jaký alkoholický nápoj, kde to bylo? (po�et odpov�dí) 
  
 Nikdy jsem nepil/a alkoholický nápoj 2 
 Doma 8 
 Doma u n�koho jiného 1 
 Na ulici, v parku, u vody nebo jinde venku 5 
 V hospod� 11 
 Na diskotéce 11 
 V restauraci 5 
 S rodi�i 3 
 Jinde (uve�te kde) 
…………………………oslava……………… 

1 

 
9. Je možné, že by u vás v souvislosti s pitím alkoholu nastaly následující situace? 

(zaškrtn�te okénko v každém �ádku) (%) 
  

  Pravd�podobn� Nejisté Nepravd�podobn� 
a) Cítil/a bych se uvoln�n� 71 16,1 12,9 
b) Zahnal/a bych nudu 41,9 25,8 32,3 
c) Dostal/a bych se do potíží s policií 12,9 19,4 67,7 
d) Uškodilo by mi zdravotn� 12,9 35,5 51,6 
e) Cítil/a bych se š�astný/á 32,2 38,7 29,1 
f) Zapomn�la bych na své starosti 61,2 19,4 19,4 
g) Nemohl/a bych p�estat s pitím 6,5 9,7 83,8 
h) M�l/a bych kocovinu 42 29 29 
i) Byla bych otev�en�jší, p�átelšt�jší 54,8 29 16,2 
j) Ud�lal/a bych n�co, �eho bych litoval/a 22,6 45,1 32,3 

 
10. Znáte n�kterou z následujících drog? (zaškrtn�te okénko) (%) 
 

 Marihuana nebo hašiš  100 
 LSD 100 
 Pervitin  100 
 Extáze 100 
 Heroin  93,5 
 Metadon 35,5 
 Halucinogenní houby 93,5 
 Kokain 93,5 
 

11. Kterou z p�edchozích drog jste n�kdy zkusil/a (zaškrtn�te okénko v každém �ádku) (%) 
  
  Nikdy Ano, b�hem posledních30 dn� Ano, n�kdy v život� 
a) Marihuana nebo hašiš 29 25,8 45,2 
b) LSD 90,3 0 9,7 
c) Pervitin 96,8 0 3,2 
d) Extáze 93,6 3,2 3,2 
e) Heroin 100 0 0 
f) Metadon 100 0 0 
g) Halucinogenní houby 96,8 0 3,2 
h) Kokain 96,8 0 3,2 
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12. Z jakého d�vodu jste zkusil/a tuto drogu? (Z uvedených možností zaškrtn�te tu nebo ty, 
které vás k tomu vedly) (po�et odpov�dí) 

  
 Nikdy jsem neužíval/a žádnou drogu 10 
 Cht�l/a jsem se dostat do nálady 7 
 Necht�l/a jsem stát mimo partu 2 
 Nem�l/a jsem co d�lat 2 
 Byl/a jsem zv�davý/á 18 
 Cht�l/a jsem zapomenout na starosti 1 
 

13. Následující v�ty jsou o tom, jaký máte pocit sám/a ze sebe (Sv�j názor vyjád�ete 
ozna�ením jednoho okénka v každém �ádku.) (%) 

  
 ANO NE 
a) Vcelku jsem se sebou spokojený/á 80,6 19,4 
b)N�kdy si myslím, že nestojím za nic 48,4 51,6 
c)Zvládám v�ci stejn� dob�e jako ostatní 71 29 
d) Není toho moc, na co bych mohl/a být pyšná 45,1 54,9 
e)Mám pocit, že jsem neúsp�šný/á 38,7 61,3 
f) Cht�l/a bych být prosp�šný/á druhým 90,3 9,7 
g)Cht�l/a bych v n��em vyniknout 100 0 
h)N�kdy se cítím zbyte�ný/á 54,8 45,2 

 

SKUPINA �. 2: u�ební obor zakon�ený výu�ním listem, 30 respondent� 

1. Kolik celých vyu�ovacích dn� jste ve škole chyb�l/a za POSLEDNÍCH 30 dní? (%) 
 
  Ani jeden l den 2 dny 3-4 dny 5-6 dní 7 dní nebo více 
a) Pro nemoc 26,7 13,2 16,7 16,7 16,7 10 
b Protože jste vynechal/a 53,4 10 13,3 10 10 3,3 
c) Z jiných d�vod� 33,3 26,6 16,7 6,7 0 16,7 
 
 

 
2. Kolikrát za celou dobu dosavadní školní docházky jste m�l/a níže uvedené problémy 

s chováním? (%) 
 
  Nikdy 1krát 2-3krát Více než 3krát 
a) T�ídní d�tka 56,7 20 20 3,3 
b) Dvojka z chování 76,7 20 3,3 0 
c) Trojka z chování 76,7 20 3,3 0 
d) Podmín�né vylou�ení 93,3 0 6,7 0 
 

3. Kou�íte cigarety? (%) 
  
 Ano 76,7 
 Ne  23,3 
  



 66 

  
4. Kolik cigaret denn� kou�íte? (%) 

  
 V�bec nekou�ím 23,3 
 1-5 cigaret denn� 50 
 6-10 cigaret denn� 20 
 11-20 cigaret denn� 6,7 
 Více než 20 cigaret denn�  0 
 

5. Co vás ke kou�ení p�im�lo (po�et odpov�dí) 
  
 zkusit to 21 
 fraje�ina 3 
 nuda 1 
 ku�ácké rodinné prost�edí 3 
 stres 6 
  

6. Jak �asto (pokud v�bec) pijete n�jaký alkoholický nápoj? (%) 
  

 nikdy 13,4 
 l-2x týdn� 23,3 
 jen v sobotu nebo v ned�li 60 
 piji tém�� denn� 3,3 

 
7. Pokud pijete, jaký druh alkoholu si kupujete? (po�et odpov�dí) 

  
 nic, piji jen nealkoholické nápoje 5 
 pivo 17 
 víno 14 
 destilát 9 
  

8. Když jste naposled pil/a n�jaký alkoholický nápoj, kde to bylo? (po�et odpov�dí) 
  
 Nikdy jsem nepil/a alkoholický nápoj 3 
 Doma 10 
 Doma u n�koho jiného 3 
 Na ulici, v parku, u vody nebo jinde venku 7 
 V hospod� 14 
 Na diskotéce 7 
 V restauraci 6 
 S rodi�i 0 
 Jinde (uve�te kde) 
…………………………oslava……………… 

1 
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9. Je možné, že by u vás v souvislosti s pitím alkoholu nastaly následující situace? 
(zaškrtn�te okénko v každém �ádku) (%) 

  
  Pravd�podobn� Nejisté Nepravd�podobn� 
a) Cítil/a bych se uvoln�n� 46,7 23,3 30 
b) Zahnal/a bych nudu 60 16,7 23,3 
c) Dostal/a bych se do potíží s policií 40 6,7 53,3 
d) Uškodilo by mi zdravotn� 36,7 13,3 50 
e) Cítil/a bych se š�astný/á 33,3 26,7 40 
f) Zapomn�la bych na své starosti 46,7 20 33,3 
g) Nemohl/a bych p�estat s pitím 13,3 30 56,7 
h) M�l/a bych kocovinu 40 33,3 26,7 
i) Byla bych otev�en�jší, p�átelšt�jší 50 10 40 
j) Ud�lal/a bych n�co, �eho bych litoval/a 33,3 30 36,7 

 
10. Znáte n�kterou z následujících drog? (zaškrtn�te okénko) (%) 

 
 Marihuana nebo hašiš  100 
 LSD 36,7 
 Pervitin  100 
 Extáze 100 
 Heroin  83,3 
 Metadon 16,7 
 Halucinogenní houby 100 
 Kokain 83,3 
 

11. Kterou z p�edchozích drog jste n�kdy zkusil/a (zaškrtn�te okénko v každém �ádku) (%) 
 
  Nikdy Ano, b�hem posledních30 dn� Ano, n�kdy v život� 
a) Marihuana nebo hašiš 43,3 16,7 40 
b) LSD 96,7 0 3,3 
c) Pervitin 96,7 0 3,3 
d) Extáze 83,3 0 16,7 
e) Heroin 100 0 0 
f) Metadon 100 0 0 
g) Halucinogenní houby 73,3 3,3 23,4 
h) Kokain 100 0 0 
 

12. Z jakého d�vodu jste zkusil/a tuto drogu? (Z uvedených možností zaškrtn�te tu nebo ty, 
které vás k tomu vedly) (po�et odpov�dí) 

  
 Nikdy jsem neužíval/a žádnou drogu 15 
 Cht�l/a jsem se dostat do nálady 4 
 Necht�l/a jsem stát mimo partu 2 
 Nem�l/a jsem co d�lat 1 
 Byl/a jsem zv�davý/á 11 
 Cht�l/a jsem zapomenout na starosti 3 
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13. Následující v�ty jsou o tom, jaký máte pocit sám/a ze sebe (Sv�j názor vyjád�ete 
ozna�ením jednoho okénka v každém �ádku.) (%) 

  
 ANO NE 
a) Vcelku jsem se sebou spokojený/á 86,7 13,3 
b)N�kdy si myslím, že nestojím za nic 70 30 
c)Zvládám v�ci stejn� dob�e jako ostatní 60 40 
d) Není toho moc, na co bych mohl/a být pyšná 43,3 56,7 
e)Mám pocit, že jsem neúsp�šný/á 60 40 
f) Cht�l/a bych být prosp�šný/á druhým 83,4 16,6 
g)Cht�l/a bych v n��em vyniknout 83,4 16,6 
h)N�kdy se cítím zbyte�ný/á 86,7 13,3 

 

SKUPINA �. 3: pomocný u�ební obor zakon�ený výu�ním listem, 31 respondent� 

1. Kolik celých vyu�ovacích dn� jste ve škole chyb�l/a za POSLEDNÍCH 30 dní? (%) 
 
  Ani jeden l den 2 dny 3-4 dny 5-6 dní 7 dní nebo více 
a) Pro nemoc 16,1 6,5 3,2 9,7 16,1 48,4 
b Protože jste vynechal/a 41,9 0 0 12,9 25,8 19,4 
c) Z jiných d�vod� 35,5 12,9 16,1 12,9 0 22,6 
 

 
2. Kolikrát za celou dobu dosavadní školní docházky jste m�l/a níže uvedené problémy 

s chováním? (%) 
 
  Nikdy 1krát 2-3krát Více než 3krát 
a) T�ídní d�tka 41,9 25,8 32,3 0 
b) Dvojka z chování 45,1 19,4 35,5 0 
c) Trojka z chování 48,4 25,8 25,8 0 
d) Podmín�né vylou�ení 48,4 29 22,6 0 
 

3. Kou�íte cigarety? (%) 
  
 Ano 77,4 
 Ne  22,6 
   

4. Kolik cigaret denn� kou�íte? (%) 
  
 V�bec nekou�ím 22,6 
 1-5 cigaret denn� 38,6 
 6-10 cigaret denn� 12,9 
 11-20 cigaret denn� 19,4 
 Více než 20 cigaret denn�  6,5 
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5. Co vás ke kou�ení p�im�lo (po�et odpov�dí) 
  
 zkusit to 11 
 fraje�ina 6 
 nuda 2 
 ku�ácké rodinné prost�edí 8 
 stres 4 
  

6. Jak �asto (pokud v�bec) pijete n�jaký alkoholický nápoj? (%) 
  

 nikdy 22,6 
 l-2x týdn� 35,4 
 jen v sobotu nebo v ned�li 32,3 
 piji tém�� denn� 9,7 

 
7. Pokud pijete, jaký druh alkoholu si kupujete? (po�et odpov�dí) 

  
 nic, piji jen nealkoholické nápoje 7 
 pivo 14 
 víno 8 
 destilát 2 
  

8. Když jste naposled pil/a n�jaký alkoholický nápoj, kde to bylo? (po�et odpov�dí) 
  
 Nikdy jsem nepil/a alkoholický nápoj 3 
 Doma 6 
 Doma u n�koho jiného 4 
 Na ulici, v parku, u vody nebo jinde venku 6 
 V hospod� 14 
 Na diskotéce 15 
 V restauraci 5 
 S rodi�i 3 
 Jinde (uve�te kde) ………………………… 
……………… 

0 

 
9. Je možné, že by u vás v souvislosti s pitím alkoholu nastaly následující situace? 

(zaškrtn�te okénko v každém �ádku) (%) 
  

  Pravd�podobn� Nejisté Nepravd�podobn� 
a) Cítil/a bych se uvoln�n� 71 16,1 12,9 
b) Zahnal/a bych nudu 74,2 9,7 16,1 
c) Dostal/a bych se do potíží s policií 16,1 16,1 67,8 
d) Uškodilo by mi zdravotn� 64,5 12,9 22,6 
e) Cítil/a bych se š�astný/á 64,5 19,4 16,1 
f) Zapomn�la bych na své starosti 77,4 9,7 12,9 
g) Nemohl/a bych p�estat s pitím 61,3 16,1 22,6 
h) M�l/a bych kocovinu 25,8 12,9 61,3 
i) Byla bych otev�en�jší, p�átelšt�jší 67,7 25,8 6,5 
j) Ud�lal/a bych n�co, �eho bych litoval/a 61,3 22,6 16,1 
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10. Znáte n�kterou z následujících drog? (zaškrtn�te okénko) (%) 
 
 Marihuana nebo hašiš  100 
 LSD 19,4 
 Pervitin  74,2 
 Extáze 77,4 
 Heroin  38,7 
 Metadon 16,1 
 Halucinogenní houby 38,7 
 Kokain 54,8 
 

11. Kterou z p�edchozích drog jste n�kdy zkusil/a (zaškrtn�te okénko v každém �ádku) (%) 
  
  Nikdy Ano, b�hem posledních30 dn� Ano, n�kdy v život� 
a) Marihuana nebo hašiš 25,8 25,8 48,4 
b) LSD 100 0 0 
c) Pervitin 71 0 29 
d) Extáze 71 0 29 
e) Heroin 100 0 0 
f) Metadon 100 0 0 
g) Halucinogenní houby 87,1 0 12,9 
h) Kokain 100 0 0 
 

12.  jakého d�vodu jste zkusil/a tuto drogu? (Z uvedených možností zaškrtn�te tu nebo ty, 
které vás k tomu vedly) (po�et odpov�dí) 
 

 Nikdy jsem neužíval/a žádnou drogu 9 
 Cht�l/a jsem se dostat do nálady 6 
 Necht�l/a jsem stát mimo partu 6 
 Nem�l/a jsem co d�lat 0 
 Byl/a jsem zv�davý/á 9 
 Cht�l/a jsem zapomenout na starosti 1 
 

13. Následující v�ty jsou o tom, jaký máte pocit sám/a ze sebe (Sv�j názor vyjád�ete 
ozna�ením jednoho okénka v každém �ádku.) (%) 

  
 
 ANO NE 
a) Vcelku jsem se sebou spokojený/á 67,7 32,3 
b)N�kdy si myslím, že nestojím za nic 77,4 22,6 
c)Zvládám v�ci stejn� dob�e jako ostatní 54,8 45,2 
d) Není toho moc, na co bych mohl/a být pyšná 58,1 41,9 
e)Mám pocit, že jsem neúsp�šný/á 67,7 32,3 
f) Cht�l/a bych být prosp�šný/á druhým 87,1 12,9 
g)Cht�l/a bych v n��em vyniknout 87,1 12,9 
h)N�kdy se cítím zbyte�ný/á 51,6 48,4 
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Na základ� získaných odpov�dí byly zjišt�ny následující informace: 

Jistým problematickým obdobím v dob� dospívání projde ve svém život� každý jedinec. 

Podle toho, jak je vychováván, jaké má vzory, výchovné p�sobení, reaguje na rizika ve form� 

nežádoucího chování r�zn�. Provedeným šet�ením byly zjišt�ny tyto rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami.  

Jednou z typických forem nežádoucího chování jsou absence, záškoláctví, které �asto 

provázejí káze�ské postihy. Jak dokazuje graf �. 7  a 8 dosti �asto se t�chto p�estupk� ve škole 

dopouští mládež z dysfunk�ních rodin, v našem p�ípad� žáci pomocných profesí – skupina �. 

3. 

Graf �. 7 Absence ve škole za posledních 30 dní: absence 7 dn� a více 
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1 
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2 

skupina 
3 
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Graf �. 8 Káze	ské postihy – opakovan� 2-3 x 

Káze�ské postihy skupina 
1 

skupina 
2 

skupina 
3 

d�tka 12,90% 20% 32,50% 
2 z chování 3,20% 3,30% 35,50% 
3 z chování 0% 3,30% 25,80% 
podmín�né 
vylou�ení 3,20% 6,70% 22,60% 
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Dalším bodem dotazníku byla problematika kou�ení. Stále se neda�í tento zlozvyk mezi 

mladými lidmi odbourat. Veškerá opat�ení a zákazy jsou porušovány. Mladí lidé mají v  

souvislosti s kou�ením bohužel špatné vzory v dosp�lých. Podle grafu �. 9 je mezi mladými 

lidmi, kte�í vypl�ovali dotazníky, mnoho ku�ák�, zárove� je alarmující údaj o kou�ení 11-20 

cigaret denn�.  

 

 

Graf �. 9 Podíl ku�ák� a kou�ení 11-20 cigaret denn�  mezi jednotlivými skupinami  

kou�ení skupina 
1 

skupina 
2 

skupina 
3 

podíl ku�ák� 41,90% 76,70% 77,40% 
kou�ení 11-20 cigaret 
denn� 22,50% 6,70% 19,40% 
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U skupiny �. 3 je sice nejv�tší procento podílu ku�ák�, ale je tém�� vyrovnané se skupinou �. 

2, zatímco u skupiny �. 1 je podíl ku�ák� cca polovina respondent�, je zde vysoké procento 

ku�ák�, kte�í kou�í 11-20 cigaret denn� - 22,5%, což je již závislost na kou�ení.  

Jako vysv�tlení, pro� respondenti kou�í, využívali všechny možnosti: vedle možnosti zkusit 

to, následují fraje�ina, nuda, u skupiny �. 3 je to domácí ku�ácké prost�edí. Zajímavá je 

odpov��, že respondenty vede ke kou�ení stres, nejvíce odpov�dí je v tomto p�ípad� u 

skupiny �. 1 a 2. 

Mladí lidé jsou rizikovou skupinou v užívání alkoholu. Je to nešvar, který pat�í mezi formy 

nežádoucího chování s hrozbou nezvládnutí situace a vznikem alkoholové závislosti.  Na 

otázku, jak �asto pijí dotazovaní mladí lidé alkohol je nejvíce odpov�dí v sobotu a ned�li. Je 

to z�ejm� i stylem studia, kdy dosti mladých lidí studuje, �asto bydlí mimo bydlišt�, 

p�echodn� v míst� školy. Graf �. 10 ukazuje znepokojující procenta tém�� denní konzumace 

alkoholu: 

Graf �. 10 Podíl denní konzumace alkoholu mezi jednotlivými skupinami 

 
skupina 
1 

skupina 
2  
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alkoholu  3,20% 3,30% 9,70% 
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Nej�ast�ji konzumovaným alkoholem je pivo, a to u všech skupin. Místem, kde mládež 

konzumuje alkohol je nej�ast�ji hospoda a diskotéky. 

 Situace, které je ke konzumaci alkoholu vedou jsou: 

- aby se cítili uvoln�n� 

- aby zahnali nudu 

- zapomn�li na své starosti 

- aby byli otev�en�jší, p�átelšt�jší. 

Alkohol v tomto p�ípad� plní roli nevhodného využití volného �asu, uvoln�ní se a získání 

sebev�domí. 

Nemén� rizikovou je problematika drog. Co se týká informovanosti o jednotlivých druzích 

drog, respondenti znají nejvíce marihuanu, pervitin, extázi, kokain. Pouze menší procento zná 

metadon. Nejv�tší informovanost o drogách má skupina �. 1, po té �. 2, nejmenší je 

informovanost u skupiny �. 3. 

Graf �. 11 a 12 nám ukazuje, jaké je u jednotlivých skupin procento užití drog b�hem 

posledních 30ti dn�, nebo n�kdy v život�. 
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Graf �. 11 Užití drog b�hem posledních 30ti dn� 

Užití drog b�hem posledních 
30ti dn� 

skupina 
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skupina 
2  
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U všech skupin se vyskytuje nejv�tší procento užití za posledních 30 dn� u marihuany, 

p�i�emž skupina �. 1 a 3 mají shodn� 25,8%, skupina �. 2 má 16,7%. Ve skupin� �. 1 se 

vyskytuje užití extáze, a to u 3,3% respondent�. 

 

 

Graf �. 12 Užití drog n�kdy v život� 

Užití drogy n�kdy v život� 
skupina 
1 

skupina 
2 

skupina 
3 

Marihuana 45,20% 40% 48,40% 
LSD 9,70% 3,30% 0 
Pervitin 3,20% 3,30% 29% 
Extáze 3,20% 16,70% 29% 
Halucinogenní houby 3,20% 23,40% 12,90% 
Kokain 3,20% 0 0 
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Nejvíce zkusili respondenti marihuanu a to ve všech t�ech skupinách tém�� polovina. U 

skupiny �íslo l je z�ejmé v�tší experimentování s nelegálními drogami, n�kte�í z respondent� 

okusili i LSD, pervitin, extázi, halucinogenní houby, ale i kokain. U skupiny �. 2 se 

nevyskytuje kokain, ale po marihuan� je v�tší procento u extáze – 16,7% a halucinogenních 

hub – 23,4%. Ve skupin� �. 3 neokusil nikdo z respondent� LSD a kokain, ale je zde v�tší 

procento zkušenosti s pervitinem a extází – 29%, vyskytují se i halucinogenní houby – 12,9%. 

D�vodem, který vedl respondenty k tomu, aby drogu zkusili je nej�ast�ji zv�davost, dostat se 

do nálady. 

Záv�re�nou otázkou celého dotazníku je, jaké je sebev�domí respondent�, jaký mají ze sebe 

pocit a názor na svou osobu.  

Skupina �. 1 je nejsebev�dom�jší, v�tšina respondent� je se sebou spokojena – 80,6%, ale 

zárove� si myslí, že zvládá v�ci stejn� dob�e, jako ostatní – 71%, cht�li by být prosp�šní 

druhým – 90,3%, všichni by cht�li v n��em vyniknout, polovina si však myslí, že nestojí za 

nic – 41,8% a že se cítí zbyte�ná – 54,8%. 

Skupina �. 2 je na tom se sebev�domím o n�co h��e. V�tšina respondent� je se sebou 

spokojená – 86,7%, že zvládají v�ci jako ostatní si myslí 60%, ale u v�tšiny p�evažují ne p�íliš 

optimistické odpov�di: 70% si myslí, že nestojí za nic, 60% má pocit, že jsou neúsp�šní, 

83,4% by cht�lo být prosp�šných druhým a v n��em vyniknout, ale 86,7% respondent� se cítí 

být zbyte�ným. 

Skupina �. 3 má sebev�domí nejnižší. Spokojeno se je sebou 67,7% respondent�, pouze 

polovina – 54,8 si myslí, že zvládá v�ci stejn� dob�e jako ostatní. 77,4% si myslí, že nestojí za 
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nic, 67,7% respondent� má pocit, že jsou neúsp�šní, 87,1% by cht�lo být prosp�šných 

druhým a v n��em vyniknou. 51,6% se cítí být zbyte�nými.  

Odpov�di sv�d�í o nevyrovnanosti osobnosti, neustálených názorech, které se stále vyvíjí.  

 

3.6.4 P�edpoklad �. 4 
 

Návšt�vou a rozhovory v za�ízeních volného �asu mládeže v Lomnici nad Popelkou jsem 

zjistila, jaké jsou možnosti využití volného �asu mladých lidí na menším m�st�. Zárove� jsem 

cht�la zjistit, zda jsou ješt� rezervy k rozší�ení dosavadní nabídky. 

 

Domov mládeže St�ední školy Lomnice nad Popelkou 

Jak je uvedeno výše, nejvíce mladých lidí ve m�st� je soust�ed�no ve St�ední škole. St�ední 

škola vyu�uje žáky z širokého okolí. Ti, kte�í nemohou denn� do školy docházet nebo 

dojížd�t jsou ubytováni na domov� mládeže, který ke škole pat�í. Domov mládeže (dále DM) 

poskytuje žák�m kvalifikované výchovné p�sobení v dob� mimo vyu�ování. Na DM je 

ubytováno 112 žák�, kte�í mají r�zné studijní možnosti. Jsou zde ubytováni žáci 

nástavbového studia, maturitní t�ídy, žáci st�edoškolských u�ebních obor� a žáci speciálního 

školství. Podle vedoucího vychovatele je n�kdy t�žké skloubit zájmy a možnosti všech žák� 

do volno�asových aktivit. Je dob�e, že žáci speciálního školství  jsou integrováni mezi ostatní 

žáky. Je to obohacením jak pro n�, tak i pro ostatní žáky. 

Po celý rok je žák�m poskytována celá �ada zájmových i odpo�inkových aktivit v prostorách 

DM i mimo n�j. Jak mi sd�lil vedoucí vychovatel, ú�ast žák� na aktivitách je založena na 

dobrovolnosti, žáci si sami volí aktivity, které je zajímají. 

V pr�b�hu školního roku pravideln� pracují následující zájmové útvary: 

• výtvarný kroužek 
• kalenetika 
• aerobic, cvi�ení na velkých mí�ích 
• stolní tenis 
• posilovna 
• st�elecký kroužek 
• mí�ové hry 
• squash 
• hra na kytaru 
• zp�v p�i kyta�e 
• knihovna 
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• enviromentální kroužek 
• keramika 
• volná tvorba. 
 

Vedoucími zájmových útvar� jsou vychovatelé. 

K t�lovýchovným a sportovním aktivitám ubytovaných žák� jsou pronajata sportovišt� ve 

sportovní hale ZŠ. B�hem školního roku mohou žáci využívat ke sportovním aktivitám  

také vybavení DM, a to stolní fotbal47, šipky, badminton, líný tenis, petanque, ruské 

kuželky, boxovací pytel, rotopedy48,  v zimních m�sících mohou vyrazit na b�žky. 

V rámci t�chto aktivit jsou po�ádány r�zné sout�že a turnaje. Žáci DM navšt�vují také 

plavecký bazén. 

V rámci enviromentální výchovy jsou žáci vedeni ke kladnému vztahu k p�írod�. 

Navšt�vují pravideln� Záchrannou stanici pro handicapované živo�ichy v Libštát�. Již 

podruhé se zapojili do n�kolika v�tších projekt�. Na výzvu St�ediska ekologické výchovy 

�eský ráj v Turnov� se žáci p�ipojili k celosv�tové kampani Clean up the World a 

projektu Úklid v �eském ráji. Žáci vy�istili od odpadk� n�kolik turistických tras v okolí 

Lomnice n. Pop. V lo�ském roce se žáci zapojili do akce Šance pro jilmy, vyhlášené 

Ekologickým centrem a Spole�ností p�átel p�írody Liberec. Ve spolupráci se zástupcem 

Státních les� �R vysadili již podruhé 20 jilm�49. DM spolupracuje s pracovníkem 

KRNAPu  a po�ádá pravidelné besedy na téma Krásy Krkonoš, �eského ráje apod. 

Žáci navšt�vují  kulturní a spole�enské akce ve m�st�. Na DM funguje knihovna, která je 

vybavena po�íta�em s internetem. Plní funkci malého informa�ního centra a je p�ístupná 

všem žák�m školy. Žáci zde mohou využívat i kopírovací služby.  

DM spolupracuje s Domem d�tí a mládeže Sluní�ko v Lomnici nad Popelkou (dále DDM). 

Žáci pomáhají p�i vedení kroužk�, a to po�íta�e pro malé i starší školáky. Pomáhali také 

budovat bezbariérový klub ULITA, který mohou ve volných chvílích navšt�vovat. DDM 

umož�uje žák�m návšt�vu keramické dílny.  

Žáci se již druhým rokem ve svém volném �ase zapojují do sbírkových akcí za ú�elem 

získání finan�ních prost�edk� pro ob�any, kte�í jsou n�jakým zp�sobem znevýhodn�ni. Je 

to nap�. sbírka Sv�tluška na pomoc nevidomým, Pozvedn�te slabé, po�ádaná 

Euroregionem Nisa, sbírka Život d�tem, Svátek s Emilem �i Projekt Šance. Mezi další 

akce, které žáky u�í pomáhat ostatním, a ne jen myslet na sebe, byla i pomoc stacioná�i 

                                                 
47 Srov. P
ÍLOHA �. 2 
48 Srov. P
ÍLOHA �. 3 
49 Srov. P
ÍLOHA �. 4 
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Rvá�ek pro zdravotn� postižené. Žáci pomáhali organizovat sout�žní disciplíny50 v rámci 

podzimního odpoledne.  

Na otázku �ešení patologických jev� mi vedoucí vychovatel �ekl, že v rámci napl�ování 

Minimálního preventivního programu školy51 jsou vedle vhodného využívání volného 

�asu po�ádány pravideln� každý rok ve spolupráci s Policií �R Semily besedy o 

patologických jevech. Žáci jsou seznámeni o formách trestné �innosti, hovo�í se o 

problematice drog, alkoholu, jejich vlivu na organismus a závislosti na jejich užívání. Žáci 

jsou seznámení s d�sledky t�chto nežádoucích jev�. Zajímavé jsou pro žáky besedy 

zam��ené na problematiku AIDS. K prevenci p�isp�la také návšt�va zásahové jednotky 

sboru Požární ochrany v Lomnici nad Popelkou, jejíž sou�ástí byla prevence vzniku 

požár� a ukázky požární techniky a vybavení.  

Na DM jsou v rámci ve�er� s promítáním sledovány filmy o drogách, které byly vydány 

spole�ností �lov�k v tísni a vypráví p�íb�hy o mladých lidech, kte�í propadli drogám.  

Sou�ástí prevence patologických jev�  je také �ešení r�zných t�žkých životních situací, 

kterých se žáci �asto dostávají. Každý vychovatel se v tomto sm�ru snaží žáka 

vyslechnout, pomoci mu vy�ešit nebo pochopit pro n�j t�žké náro�né životní situace. 

Zejména povzbuzení sebev�domí, d�v�ra v žáka k vychovateli a v�domí, že mu kdykoli 

vychovatel pom�že a vyslechne jej, je základním p�edpokladem prevence. Žáci pak 

nehledají �ešení v alkoholu �i jiných negativních formách úniku z takových situací.  

Výchovné problémy žák� jsou �ešeny individuáln�, je využívána spolupráce se školou. 

V p�ípad� p�estupku se vedoucí vychovatel snaží objasnit d�vody, které žáka k p�estupku 

vedly, snaží se jim do budoucna komunikací se  žákem p�edcházet. D�ležitá je spolupráce 

s rodi�i, která pokud funguje, je pln� využívána. Rodi�e jsou vždy o p�estupku žáka 

informováni. Díky tomuto p�ístupu se po�et výchovných problém� snaží snižovat. 

Nej�ast�jšími p�estupky proti vnit�ními �ádu DM jsou alkohol a kou�ení. Zejména 

s kou�ením žák� jsou velké problémy. V�tšina žák� je ku�áky, n�kte�í jsou již na nikotinu 

závislí a DM se neda�í s tímto nešvarem bojovat.   

 

D�m d�tí a mládeže Sluní�ko Lomnice nad Popelkou 

D�m d�tí a mládeže52 (dále DDM) je jedním ze st�edisek volného �asu d�tí a mládeže, 

která jsou považována za jeden z nejvýznamn�jších nástroj� ovliv�ování ú�elného trávení 

                                                 
50 Srov. P
ÍLOHA �. 5 
51 Srov. P
ÍLOHA �. 6 
52 Srov. P
ÍLOHA �. 7 
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volného �asu cílové skupiny d�tí a mládeže. Tato za�ízení mají významný podíl na 

formování osobnosti mladého �lov�ka, na podpo�e rozvoje p�irozených zájm�, pot�eb a 

talentu. �innost DDM je podstatnou sou�ástí primární prevence negativních jev�, které 

ohrožují sou�asnou mladou generaci. 

Paní �editelka DDM mi velmi ochotn� podala veškeré informace o �innosti DDM. 

Pravidelná zájmová �innost je organizována v zájmových útvarech, a to na odd�leních pro 

mládež, spole�enské v�dy, estetiku,  techniku, informatiku, p�írodov�du, t�lovýchovu a 

sport. V DDM v sou�asné dob� pracuje 49 zájmových útvar�. DDM po�ádá r�zné 

p�íležitostné akce, jako nap�. sout�že, turnaje, p�ehlídky, vzd�lávací �i zábavné akce, 

festivaly a vystoupení. 

DDM zajiš�uje i prázdninovou �innost. V rámci všech prázdnin jsou po�ádány tábory 

zimní, jarní i letní. DDM již tradi�n� po�ádá teengaer tábory pro mládež s mezinárodní 

ú�astí. 

P�i �innosti je dbáno na rozvoj spontánních akcí. Za podpory grantového programu KÚ 

byl zprovozn�n Otev�ený klub Ulita, kde d�ti a mládež tráví sv�j volný �as u deskových 

her, stolním hokeji, šipkách, v�domostních sout�žích apod. Uspo�ádali nap�. turnaj 

v billiardu a hokeji53 pro žáky, ubytované na Domov� mládeže St�ední školy, s kterým 

DDM spolupracuje. Mezi další spontánní aktivity pat�í Informa�ní centrum pro mládež, 

které DDM metodicky �ídí a zajiš�uje  jeho �innost.  

Nejr�zn�jších sout�ží se zú�ast�ují mažoretkové soubory, florbal, aerobic, loutkový 

soubor Popelka, jejichž �leny jsou mladí lidé. 

Mezi další aktivity DDM Sluní�ko pat�í spolupráce s organizacemi ve m�st� a okolních 

obcích,  psaní grant� pro zlepšení �innosti DDM (Ministerstvo školství, mládeže a 

t�lovýchovy, Krajský ú�ad Liberec, Phare, Euroregion Nisa …),  spolupráce s Krajskou 

radou d�tí a mládeže Libereckého kraje. 

DDM po�ádá  mezinárodní projekty. Jedním z nich byl nap�. projekt „Miniplanetárium“, 

který pomáhá rozší�it znalosti o vesmíru d�tem, mladým lidem i dosp�lým. Myšlenka 

vybudovat miniplanetárium vznikla p�i mezinárodním vým�nném pobytu mládeže 

s názvem „Aplikovaná v�da 2005“, k n�muž se do Lomnice nad Popelkou sjeli mladí lidé 

z Itálie, Rumunska, Bulharska a �R54. Mezi ú�astníky byli i zástupci dvou 

astronomických klub�, jednoho z Lomnice n. Pop. a druhého z Bulharska. Díky šikovnosti 

ú�astník� vznikla první provizorní galerie ve znamení zv�rokruhu. Nadšení ke vzniku 

                                                 
53 Srov. P
ÍLOHA �. 8 
54 Srov. ŠIM�NKOVÁ, J. Poznejte vesmír. Lomnické noviny, ro�ník 15, �. 2, str. 7. 
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miniplanetária vedlo  koncem roku 2005 ke vzniku spole�ného mezinárodního projektu 

„Nebojme se hv�zd“, který byl finan�n� podpo�en z evropského programu Mládež EU. 

Hlavní práce na projektu probíhaly v �ervnu 2006 za ú�asti partner� z Bulharska a 

Slovenska. V té dob� byl vytvo�en systém p�enosu hv�zdné oblohy na rovinný panel, 

ú�astníci projektu vyhledávali informace a fotografie o planetách, kometách, Mlé�né 

dráze, významných astrolozích, letech do vesmíru, zatm�ní Slunce a M�síce a další. 

Sou�asn� byly výtvarn� zpracovány obrazy souhv�zdí znamení zv�rokruhu, vznikal 

obslužný software pro ovládání panelu a tvo�il se scéná� samotné prezentace. �lenové 

lomnického klubu d�tské televize se pak podíleli na tvorb�, st�ihu a zpracování mluveného 

komentá�e, který tvo�í základ populárn� nau�ného programu. Miniplanetárium55 slouží 

ve�ejnosti.   

DDM Spolu s Informa�ním centrem pro mládež zast�ešili vým�nu mládežník� v rámci 

mezinárodního projektu „Spolu to dokážeme“, který se konal v �íjnu 2007 ve slovenské 

Oš�adnici56. Ze �ty� zemí – Slovenska, �eské republiky, Polska a Rumunska – se sjelo po 

jedenácti ú�astnících ve v�ku od 15 do 25 let, aby se zabývali divadlem. Mládežníci se 

nau�ili formou hereckých cvi�ení základy r�zných divadelních odv�tví (pantomima, 

loutky, �inohra) a nabyté poznatky pak využili k nastudování vlastní divadelní scénky, 

kterou na záv�r zahráli divák�m. Ú�astníci projektu také p�edstavili svým koleg�m 

zajímavosti, zvyky a národní tradice své zem�.  

Mezi další aktivity, které v sou�asné dob� DDM nabízí je nap�. projekt Stará �emesla. 

Mezinárodní projekt pro teenagery, podpo�ený  z projektu „Mládež v akci“ se uskute�ní 

na ja�e 2008. Projektu se zú�astní krom� �eské republiky i teenage�i z Lotyšska, 

Bulharska, Itálie, Slovenska. �R bude reprezentovat 10 mladých lidí z Lomnice nad 

Popelkou ve v�ku 15-25 let. 

Jednou z nejv�tších akcí, které DDM po�ádá je festival tance, hudby a zp�vu, který nese 

název „Lomnické hudební jaro“57. V letošním roce prob�hne již 14. ro�ník. Na festivalu 

se každoro�n� p�edstaví kolem 1500 interpret� z �ad d�tí a mládeže z nejr�zn�jších kout� 

�R, ale i z jiných zemí Evropy. Festival se koná pod záštitou ministerstva školství, 

zástupc� Libereckého kraje a starostou m�sta Lomnice nad Popelkou. Smyslem festivalu 

není sout�ž, ale spíše prezentace mladých um�lc� a vým�na zkušeností, trvá t�i dny a je 

zakon�en tradi�ním galakoncertem, na n�mž se p�edstaví nejúsp�šn�jší sólisté a soubory. 

                                                 
55 Srov. P
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57 Srov. P
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DDM Lomnice nad Popelkou je od roku 2004 držitelem evropského certifikátu k vysílání 

mladých lidí ve v�ku od 18ti do 30ti let do zahrani�í a m�že zájemc�m v tomto sm�ru 

pomoci58. D�ležitým faktorem k ú�asti na Evropské dobrovolné služb� nejsou jazykové  

schopnosti ani dosažené vzd�lání, ale p�edevším jeho motivace poznat život v jiných 

zemích, odlišnou kulturu a vyzkoušet si práci v mezinárodním týmu mladých lidí. 

D�ležitou roli hraje také pomoc místní komunit�. Evropská dobrovolná služba je 

programem EU pro neformální výchovu a vzd�lávání, otev�eným všem mladým lidem bez 

ohledu na p�edchozí kvalifikaci. Naopak tato služba není alternativou vojenské služby ani 

náhradou za již existující pracovní místo. Vždy jde o neplacenou, neziskovou �innost, jde 

o práci za byt, kapesné a stravu, dopln�nou školícím programem.  

Krom� všech t�chto aktivit DDM po�ádá pravideln� každý týden akce pro ve�ejnost. M�že 

se jich zú�astnit kdokoli, i když není �lenem žádného zájmového kroužku. 

D�m d�tí plní funkci preventivní, kterou napl�uje vedle mnoha aktivit prost�ednictvím 

Minimálního preventivního programu59. 

 

Skautské st�edisko Pramen 

St�edisko Pramen p�sobí v Lomnici nad Popelkou již 16 let. Není sice �lensky p�íliš silné, 

ale mladí lidé se zde podílejí zejména na vedení zájmové �innosti, organizování tábor�, 

sout�ží a r�zných akcí, které do �innosti skaut� pat�í.  

Základní um�lecká škola v Lomnici nad Popelkou 

Paní �editelka Základní um�lecké školy (dále ZUŠ) mi sd�lila, že škola oslavila již 60 let 

svého trvání. Posláním školy je vést žáky k lásce k hudb� a rozvíjení estetického cít�ní. 

Škola  vytvá�í p�edpoklady pro kvalitní využití volného �asu pod odborným vedením 

pedagog�. Um�lecké vzd�lávání formuje charakter žák�, kultivuje je, zjem�uje jejich duši 

a rozši�uje jejich obzory. Kulturn� vzd�laní lidé  mají zásadní význam pro kulturní život 

m�sta a pro rozvoj ob�anské spole�nosti. Na kulturním život� m�sta se ZUŠ podílí 

po�ádáním koncert�, p�edstavení a výstav. Ve škole p�sobní folklorní soubor Špalí�ek, 

který spolupracuje s �adou kulturních institucí ve m�st� i okolí, nato�il již hudební CD. 

Škola každoro�n� po�ádá výstavu výtvarného oboru. Jejími branami prošly stovky žák�. 

Škola vzd�lává žáky v oborech hudebním, tane�ním, výtvarném a literárn� dramatickém. 

Systematicky p�ipravuje žáky pro další studium na st�edních a vysokých školách 
                                                 
58 Srov. ŠIM�NKOVÁ, J.Evropská dobrovolná služba. Lomnické noviny, ro�ník 15, �. 9, str. 9. 
59 Srov. P
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s um�leckým zam��ením, sou�asn� vychovává z d�tí mladé lidi, kte�í se stávají aktivními 

hudebníky pro amatérská hudební t�lesa i vzd�lané poslucha�e a návšt�vníky kulturních 

po�ad�.  

Kulturní a informa�ní st�edisko v Lomnici nad Popelkou 

Kulturní a informa�ní st�edisko (dále KIS) je moderní, dynamicky se rozvíjející 

organizací, respektující tradice a historické hodnoty a reflektující zájmy klient�. Co se 

týká mladých lidí, jednak se podílejí na �innosti st�ediska a zárove� se mohou zú�ast�ovat 

po�ádaných akcí, a tím pln� využívat sv�j volný �as. KIS je provozovatelem m�stské 

knihovny, kde je k dispozici vedle velké nabídky knih také audioknihovna pro nevidomé a 

slabozraké. Knihovna je mladými lidmi navšt�vována. Využívá nejmodern�jší technologie 

a zajiš�uje zejména student�m meziknihovní výp�j�ky odborné literatury. KIS provozuje 

také m�stské kino, jehož budova je využívána nejen k promítání, ale i k výstavám, 

besedám, koncert�m apod. KIS p�ispívá k rozvoji cestovního ruchu, který je v život� 

mladých lidí v dnešní dob� velmi využíván. Každoro�n� ve spolupráci se St�ední školou 

v Lomnici nad Popelkou po�ádá Miniveletrh cestovního ruchu. Na miniveltrhu se 

p�edstavují jednak výrobci a jejich produkty, ale hlavn� je zde prezentována nabídka 

informa�ních st�edisek �eského ráje a Libereckého kraje, konání další veletrh� a 

významných akcí, kterých se mladí lidé mohou ve svém volném �ase zú�astnit. KIS je 

provozovatelem informa�ního stánku na ho�e Tábor, která je významným turistickým 

místem Lomnicka. Provoz zajiš�ují mladí lidé formou dobrovolných brigád. Další 

aktivitou pro mladé lidi, ale také pro ve�ejnost, je internetová kavárna v prostorách 

lomnického zámku. Jednou z mnoha akcí pro mladé lidi v Lomnici nad Popelkou jsou 

nap�. Zámecké hudební soboty, které po�ádá KIS ve spolupráci s Ob�anským sdružením 

Lokacer. Cílem je p�edstavit ve�ejnosti mladé amatérské hudební skupiny z okolí Lomnice 

nad Popelkou a podpo�it tak aktivní kulturní tvorbu mladých um�lc�. Akce se zú�ast�ují 

rockové, country a folkové hudební skupiny.  

Sportovní aktivity v Lomnici nad Popelkou 

M�sto Lomnice nad Popelkou je jedním z mála m�st, ve kterém je velké množství 

sportovních klub�. Mladí lidé mohou hrát tenis na tenisových kurtech, jsou �leny nap�. 

klubu stolního tenisu, kde v kategoriích mládeže (13-18 let) dosahují dobrých výsledk� na 

r�zných turnajích. Významné postavení má fotbalový a hokejový klub. Ve m�st� je 



 84 

fotbalový stadion a zimní stadion na kterém se krom� zápas� m�že ve�ejnost zú�astnit 

ve�ejného bruslení. Ke sportovním aktivitám p�ispívá také velká sportovní hala p�i 

základní škole, kde se setkávají mladí lidé na sqashi, hrají košíkovou, volejbal, florbal. 

Nemén� d�ležitá je p�íprava mladých lyža�� v nov� opraveném lyža�ském st�edisku 

v Lomnici nad Popelkou. Mezi mladými lidmi jsou také �lenové TJ Sokol. Stále fungují 

gymnastická cvi�ení, aerobic, košíková, volejbal, cvi�ení na trampolín�, tradi�n� se 

po�ádá na ja�e turnaj v lezení na kolmé st�n�. TJ Sokol po�ádá každé prázdniny letní 

tábory v �eském ráji, kde plní mladí lidé z �ad Sokola vedoucí oddíl� a podílejí se na 

programu tábora. M�sto Lomnice nad Popelkou má sí� cyklostezek a turistických tras. 

V okolí jsou po�ádány cyklistické závody nebo turistické pochody. Mladí lidé však 

nemusí využívat pouze organizovaný volný �as, ale také se mohou podle své pot�eby 

v�novat cykloturistice, turistice nebo v zimním období mohou projížd�t velké množství 

lyža�ských tras na b�žkách nebo sjížd�t menší sjezdovku na ho�e Tábor, kde je k dispozici 

také vlek. Ke sportovnímu letnímu vyžití p�ispívá místní koupališt�. Lomnice nad 

Popelkou má své malé letišt�. V leteckém klubu se pravideln� schází i mladí lidé, kte�í 

létají s leteckými  modely na dálkové ovládání �i v ultralehkých letadlech. Nesmím 

opomenout ani hasi�ské hnutí, které je v našem regionu velmi d�ležitou sou�ástí vypln�ní 

volného �asu mladých lidí. Tém�� každá vesnice v okolí má Sbor dobrovolných hasi��60. 

Zde se schází hlavn� mladí lidé, kte�í se u�í hasi�skému sportu a ten pak prezentují 

v rámci okrskových, okresních a jiných sout�žích.  

Kultura v Lomnici nad Popelkou 

M�sto Lomnice nad Popelkou žije bohatým kulturním životem. Ve m�st� je muzeum, kde 

se po�ádá �ada výstav, na kterých se podílí i mladí lidé. M�sto má vlastní divadlo a 

divadelní spolek J.K.Tyl, i zde jsou �leny mladí lidé, kte�í dokonce secvi�ují svá vlastní 

p�edstavení a zú�ast�ují se r�zných divadelních sout�ží. K d�ležitým akcím pat�í 

Lomnické hudební léto. Tento festival má svou tradici a vedle zkušených um�leckých 

soubor� na n�m vystupují i mladí lidé, kte�í se v�nují hudb�, zp�vu nebo tanci.  

TJ Sokol po�ádá každý rok výuku spole�enských tanc�. Sokol je po�adatelem již �adu let. 

Tradice tane�ních je v Lomnici n. Pop. vysoká. Není tém�� žádný z mladých lidí, který by 

se jich nezú�astnil. Jejich úrove� je velmi dobrá a t�ší se zájmu široké ve�ejnosti.  

                                                 
60 Srov. P
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Kdybych m�la zhodnotit nabídku volného �asu v Lomnici nad Popelkou, je nesporn� 

bohatá. Jedná se o malé m�sto, které nabízí možnosti vyžití jak v oblasti zájmové, tak 

sportovní i kulturní. Z dotazníkových akcí mám pocit, že tu chybí n�co pro sou�astnou 

mládež, která se chce bavit, pot�ebuje více adrenalinového vyžití. Ve m�st� byla bicrosová 

dráha, která však nebyla udržována a dnes již neexistuje, chybí tu nap�. scate park. Jak 

uvád�li respondenti v dotaznících, cht�li by ve m�st� plavecký bazén (o jeho výstavb� již 

m�sto Lomnice n. Pop. jedná), dále tu chybí v�tší diskotéka. Mladí lidé se nemají kam jít 

bavit o víkendech. Ve m�st� jsou pouze restaurace, které jsou zejména  pro neplnoleté 

spíše nevyhovujícím prost�edím. Kladn� hodnotím nízkoprahový klub Ulita, který mohou 

ve volném �ase využívat i mladí lidé ze sociáln� slabého prost�edí. D�ležitou roli 

k motivaci  využití volného �asu má bezesporu St�ední škola Lomnice nad Popelkou, ve 

které jsou soust�ed�ni mladí lidé. Školu navšt�vují i mladí lidé ze vzdálen�jšího okolí a 

práv� zde jsou velké rezervy, jak je do aktivit ve m�st� zapojit. Snaží se o to 

prost�ednictvím ubytovaných žák� na Domov� mládeže, ale jsou zde i žáci, kte�í 

ubytováni nejsou.  

 

3.7 Shrnutí výsledk� praktické �ásti 
Prvním p�edpokladem bylo ov��ováno skute�né využívání volného �asu mládeže na základ� 

svobodného rozhodnutí. 

Bylo zjišt�no, že dle sou�asných trend� mládež maturitních obor� tráví mnoho �asu u 

po�íta�e, na internetu, sou�asn� však sportuje, �te knihy, zajímají ji i jiné koní�ky, nap�. hra 

na hudební nástroj, zp�v, malování apod. Pom�rn� velké procento vyhledává zábavu na 

diskotékách, ve�írcích, posezení v restauraci. Tato skupina využívá volný �as ze sledovaných 

skupin nejú�eln�ji. Skupina mládeže u�ebních obor� tráví také pom�rn� dosti �asu u po�íta�e, 

sportuje, ale již mén� �te, má mén� ostatních koní�k�, za�íná se objevovat hra na automatech. 

Nejh��e je na tom s možností svobodného využití volného �asu skupina pomocných u�ebních 

obor�. Její zájmy jsou povrchní, mají menší možnosti práce na po�íta�i, nezajímá je p�íliš 

sport, �tení, nemají tém�� žádné koní�ky, pom�rn� dosti �asu tráví na diskotékách, 

v restauraci, objevují se p�ípady hry na automatech. Rizikem je zkomercionalizování volného 

�asu a v n�kterých p�ípadech nep�ipravenost mladých lidí um�t volný �as vhodn� využívat. 

Dominantní postavení má v t�chto p�ípadech televize, posezení s p�áteli, v restauraci, ale také 

nic ned�lání. Normální pro zna�nou �ást mládeže bohužel je, že chce být bavena bez 
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vynaložené námahy. Respondenti se mezi jednotlivými skupinami ve využití volného �asu 

pom�rn� shodují v po�tech pasivního trávení volného �asu jako je spaní, dokonce nic 

ned�lání. V�tšina respondent�, bez rozdílu jednotlivých skupin tráví sv�j volný �as s p�ítelem, 

p�ítelkyní, partou, venku a s p�áteli, navšt�vují restaurace a chodí ve�er za zábavou. 

V tomto p�edpokladu se potvrdilo, že skupinou, která neumí sv�j volný �as vhodn� využít, 

p�esto že jej má dostatek, která nemá žádné zájmy a koní�ky a je pasivní, je mládež 

pomocných u�ebních obor�. 

 

Ve druhém p�edpokladu bylo zjiš�ováno výchovné p�sobení rodiny k vhodnému využívání 

volného �asu.  

U maturitních obor� jsou vztahy v rodin� ve v�tšin� odpov�dí velmi uspokojivé, rodiny jsou 

v�tšinou úplné, v rodin� p�evažují silná pouta založená na d�v��e. Rodi�e v�dí a zajímají se, 

kde a jak mládež volný �as tráví. U u�ebních obor� jsou již vztahy v rodin� mén� uspokojivé, 

je menší procento úplných rodin, rodinná vazba a zájem rodi�� o trávení volného �asu 

respondent� je o n�co nižší. U pomocných u�ebních obor� jsou vztahy v rodin� uspokojivé, u 

necelé poloviny respondent� n�kte�í uvád�jí, že vztahy v rodin� jsou zcela neuspokojivé. 

Pouze polovina mladých lidí byla vychovávána ob�ma rodi�i. V�tšina má pocit, že v jejich 

rodinách se st�ídá pocit kdy je vše v po�ádku, a kdy ne, tém�� 20% si myslí, že rodinné 

pom�ry nejsou v po�ádku v�bec. Rodinná pouta jsou spíše slabá, v�tšinou bez vzájemné 

d�v�ry a porozum�ní. Rodi�e �asto neví, kde a jak jejich d�ti tráví volný �as nebo je to 

nezajímá. Potvrdil se p�edpoklad, že pokud rodina neplní svou roli, nemá zájem o �innost 

svých d�tí a mladých lidí ve volném �ase, klesá její vliv na vhodnost využívání volného �asu. 

 

T�etím p�edpokladem bylo zjiš�ováno jaká rizika nežádoucího chování mládeži hrozí, pokud 

není její volný �as vhodn� využit.  

Jistým problematickým obdobím v dob� dospívání projde ve svém život� každý jedinec. 

Podle toho, jak je vychováván, jaké má vzory, výchovné p�sobení, reaguje na rizika ve form� 

nežádoucího chování r�zn�. U skupiny maturitních obor� je malé procento absencí a zárove� 

negativního hodnocení chování ve škole. Varující je, že tém�� polovina respondent� kou�í a 

v sobotu a v ned�li konzumuje alkoholické nápoje. Nejvíce pijí alkohol v hospod� a na 

diskotékách. D�vodem je cítit se  uvoln�n�, zapomenout na starosti. Tém�� všichni se 

orientují ve znalosti jednotlivých druh� drog. U skupiny maturitních obor� je z�ejmé v�tší 

experimentování s nelegálními drogami, n�kte�í respondenti okusili i LSD, pervitin, extázi, 

halucinogenní houby, ale i kokain. Sebev�domí této skupiny je pom�rn� vysoké, vyskytují se 
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však i p�ípady, že si nev��í, že nestojí za nic, ale pozitivní je, že všichni by cht�li v n��em 

vyniknout a být prosp�šní druhým. U u�ebních obor� jsou školní absence a postihy chování 

ve škole o n�co vyšší než u maturitních obor�. Tém�� t�i �tvrtiny respondent�  kou�í a užívají 

v sobotu a ned�li alkoholický nápoj. Nižší je znalost jednotlivých druh� drog. Nejvíce mají 

v této skupin� mladí lidé zkušenost s marihuanou, je zde ale i tém�� 20% respondent�, kte�í 

okusili extázi a halucinogenní houby. Tato skupina má nižší sebev�domí, a pom�rn� velké 

procento se cítí zbyte�né. U pomocných u�ebních obor� respondenti uvád�jí vysoké procento 

absencí ve škole spojené s postihy chování. Tém�� 80% respondent� kou�í, 35% užívá 

alkohol, a to jak o víkendech, tak i 1-2x týdn�, 10% denn�. Menší je znalost jednotlivých 

druh� drog, ale tém�� polovina respondent� má zkušenost s marihuanou, 30% s extází a 

pervitinem. Sebev�domí je ve srovnání s p�edchozími dv�mi skupinami nejnižší. Skupina 

pomocných u�ebních obor� je nejvíce ohrožena riziky nežádoucího chování.  

Tento p�edpoklad se jeví velmi rizikovým. P�esto, že u maturitních obor� je využíván volný 

�as, mají dobré rodinné zázemí je varující, že je zde pom�rn� velký výskyt kou�ení, užívání 

alkoholu, ale i experimentování s drogami, a to v celé ší�i druh�. Dalším zjiš�ovaným bodem 

byla problematika kou�ení. Stále se bohužel neda�í tento zlozvyk mezi mladými lidmi 

odbourat. Veškerá opat�ení a zákazy jsou porušovány. Alarmující je údaj o kou�ení 11-20 

cigaret denn�. Jako vysv�tlení, pro� respondenti kou�í, využívali všechny možnosti: vedle 

možnosti zkusit to, následují fraje�ina, nuda, u skupiny pomocných u�ebních obor� je 

d�vodem kou�ení domácí ku�ácké prost�edí. Zajímavá je odpov��, že respondenty vede ke 

kou�ení stres, nejvíce odpov�dí je v tomto p�ípad� u maturitních a u�ebních obor�.  

Mladí lidé jsou rizikovou skupinou v užívání alkoholu. Je to nešvar, který pat�í mezi formy 

nežádoucího chování s hrozbou nezvládnutí situace a vznikem alkoholové závislosti. 

Nej�ast�ji pijí alkohol všichni respondenti v sobotu a v ned�li. Nej�ast�ji konzumovaným 

alkoholem je pivo. Místem, kde mládež konzumuje alkohol je nej�ast�ji hospoda a diskotéky. 

Situace, které je ke konzumaci alkoholu vedou je cítit se dob�e, zahnat nudu, zapomenout na 

starosti, aby byli otev�en�jší a p�átelšt�jší. Alkohol v tomto p�ípad� plní roli nevhodného 

využití volného �asu, uvoln�ní se a získání sebev�domí. 

Nemén� rizikovou je problematika drog. Nejvíce mají všechny skupiny zkušenost 

s marihuanou, tém�� polovina respondent�.  
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Zjišt�né skute�nostmi v tomto p�edpokladu apelují na skute�nost, že je t�eba zam��it se ješt� 

více na prevenci rizikového chování a osv�tu problematiky kou�ení, užívání alkoholu a drog u 

veškeré mládeže. 

 

�tvrtým p�edpokladem byla zjiš�ována nabídka volno�asových aktivit na malém m�st�, 

v Lomnici nad Popelkou, a zda tato nabídka umož�uje mladým lidem vhodn� využívat sv�j 

volný �as. 

M�sto Lomnice nad Popelkou nabízí bohaté možnosti ve využití volného �asu jak v oblasti 

zájmové, tak i sportovní a kulturní. Aktivní je zejména D�m d�tí a mládeže Sluní�ko 

v Lomnici nad Popelkou a Kulturní a informa�ní st�edisko v Lomnici nad Popelkou. Velkým 

p�ínosem je vybudování nízkoprahového klubu Ulita, který mohou ve volném �ase využívat i 

mladí lidé ze sociáln� slabého prost�edí. Zajímavou pro mládež je Evropská dobrovolná 

služba, prost�ednictvím které mohou mladí lidé získávat bohaté zkušenosti ze života v jiné 

zemi, zdokonalovat si jazykové znalosti, p�edávat informace o život� mladých lidí v naší 

republice. Tyto organizace se svou �inností zam��ují i na mezinárodní projekty pro mládež. 

D�ležitou roli k motivaci  využití volného �asu má bezesporu St�ední škola Lomnice nad 

Popelkou, ve které jsou soust�ed�ni mladí lidé a která by m�la vést všechny žáky k aktivnímu 

využití volného �asu.  

Nabídka volno�asovým aktivit na malém m�st� je široká a r�znorodá, bylo však zjišt�no, že 

stále existují rezervy, které mohou využívání volného �asu mládeže zkvalit�ovat, jako 

nap�.vhodné napln�ní volného �asu pro sou�astnou mládež, která se chce bavit, pot�ebuje více 

adrenalinového vyžití. 

. 
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4 ZÁV�R 
Tato práce obsahuje teoretická východiska, která vedou k praktickému šet�ení problematiky 

volného �asu mládeže jako prevenci patologického chování. Zabývá se d�sledky nežádoucího 

chování. Praktická �ást aplikuje tyto poznatky. Výsledek šet�ení je skute�né zjišt�ní zájm�, 

zálib mladých lidí, jejich rodinného prost�edí, mladí lidé za�ínají hledat uspokojení 

v nežádoucím zp�sobu chování, touze po okamžitém prožitku. Mezi tyto tendence pat�í 

kou�ení, alkohol, užívání drog, ale také nezodpov�dnost, záškoláctví, nahrazení rodinného 

prost�edí partou.  

Jak již bylo popsáno, pr�zkum se uskute�nil na St�ední škole v Lomnici nad Popelkou. 

V sou�asnosti škola sdružuje studijní obory zakon�ené maturitou, u�ební obory zakon�ené 

výu�ním listem a pomocné u�ební obory pro absolventy speciálních škol, zakon�ené výu�ním 

listem. Výsledkem je srovnání výsledk� dotazníkového pr�zkumu mezi zástupci jednotlivých 

studijních obor�. Poukazováno je na ten fakt, jak odlišný je mezi t�mito studijními skupinami 

p�ístup k trávení volného �asu a jaké jsou problémy ve form� nežádoucího chování. 

D�ležitým poznatkem je zjišt�ní sebev�domí a vztahu k vlastní osob� respondent�, které je 

shodn� nevyzrálé a neustálené.  

M�sto Lomnice nad Popelkou je malým m�stem s širokou nabídkou volno�asových aktivit, 

jsou však rezervy, které spo�ívají v pot�ebnosti reagování na adrenalinové vyžití mladých lidí, 

které je odrazem sou�asného stylu jejich života.  

Vzhledem k tomu, že se stále zvyšují problémy s nežádoucím chováním, je t�eba se na tuto 

problematiku více soust�edit, docházet k novým poznatk�m i v oblasti volno�asových aktivit, 

následn� zkvalit�ovat podmínky, které vedou ke zlepšení stávající situace.  

Práce pro mne byla p�ínosnou. Nejprve bylo mým zám�rem pouze zmapovat situaci využití 

volného �asu a nežádoucího chování mladých lidí ve st�ední škole jako celku, ale nakonec 

jsem se rozhodla srovnat jednotlivé studijní obory, �ímž se pro mne práce stala zajímav�jší. 

Tato práce by mohla sloužit jako podn�t  takový pr�zkum ve velkém m�st�, kde je 

koncentrace více škol. Výsledky by byly jist� zajímavé.  
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5 NAVRHOVANÁ OPAT�ENÍ 

Pro zlepšení dané situace jsou navrhována následující opat�ení: 

- za�adit do vyu�ování st�ední školy problematiku volno�asových aktivit formou diskuze, 

nap�. jak vhodným zp�sobem zahnat nudu, kdy by m�li žáci vymýšlet co nejvíce nápad� 

v r�zných situacích – cestou vlakem, autobusem, protože �ada žák� dojíždí, ve front� na 

ú�ad� aj., uspo�ádat burzu nápad�, jak trávit volný �as  

- vést žáky st�ední školy k aktivnímu podílení se na rozhodování, plánování volného �asu, 

ned�lat z nich pasivní p�íjemce. Mohou nap�íklad dostat za úkol pro jinou t�ídu uspo�ádat 

zábavné odpoledne, sportovní turnaj, podílet se na organizaci spole�enské akce, kterou 

m�že být nap�. školní ples, slavnostní záv�re�né vy�azení kon�ících žák� apod.  

- vést žáky k aktivitám, ve kterých se setkávají s vrstevníky, spolupracovat s dalšími 

školami podobného typu – po�ádání spole�enských akcí, sportovních akcí bez sout�živého 

charakteru, spíše kooperující akce 

- spolupracovat se zájmovými za�ízeními ve m�st� (nízkoprahový klub, sportovní kluby) a 

to nejen prost�ednictvím žák� ubytovaných na domov� mládeže, ale celoškolsky, 

informovat o možnostech využití volného �asu formou besedy s pracovníky zájmových 

za�ízení 

- rozší�it nebo zavést ve škole nabídky volno�asových aktivit, o které mají žáci zájem 

- napl�ovat minimální preventivní program školy, po�ádat zajímavé besedy p�ednášky 

s odborníky na téma nežádoucích patologických jev�, nap�. o škodlivosti kou�ení, 

alkoholu, experimentování s drogami 

- v neposlední �ad� je d�ležitý zájem pedagog�, jak žák�m v organizaci a využití volného 

�asu pomoci nad rámec svých vyu�ovacích povinností 

- m�sto Lomnice nad Popelkou by m�lo reagovat na pot�eby dnešní mládeže, jejímž 

trendem je v sou�asné dob� adrenalinový sport, tane�ní vyžití v nezávadném prost�edí, 

moderní formy zájmové �innosti.  
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P
ÍLOHA �. 1 

 

Dotazník 

 
Následující otázky jsou o vaší osob� a vašich zájmech, zálibách 
 

1. Jste 
   muž 
   žena 

 
2. Kdy jste se narodil/a 

  rok: 19…………….. 
 

3. Jaký obor studujete 
    st�edoškolský s maturitou 

   st�edoškolský s výu�ním listem 
   st�edoškolský – pomocná profese 

 
4. Jak �asto (pokud v�bec) se v�nujete následujícím �innostem (v každé �ádce jeden 
�tvere�ek) 

 
  Nikdy Párkrát 

za rok 
Jednou �i 2x 

za m�síc 
Aspo� jednou 

za týden 
Tém�� 
denn� 

a) Hraji po�íta�ové hry 
      

b) Surfuji na internetu 
      

c) Aktivn� sportuji (atletika, 
posilování, aerobic atp.)      

d) �tu knihy (nepo�ítají se u�ebnice) 
      

e) Chodím ve�er za zábavou (disko, 
ve�írky, restaurace atp.)      

f) Jiné koní�ky (hra na hudeb.nástroj, 
zp�v, malování atp.)      

g) Hraji na automatech (kde se dají 
vyhrát peníze)      

 
 
5. Navšt�vujete n�jaký z následujících zájmových útvar�, organizaci? 
    D�m d�tí a mládeže - kroužek 
    Sportovní oddíl 
    Skaut 
    Ostatní 
 
6. Jste vedoucím n�jakého zájmového útvaru 
    Ano 
    Ne 
 
 
 



 

7. Co d�láte nejrad�ji? 
 
    Sportuji  
    N�co tvo�ím 
    Hraji na hudební nástroj 
    Tan�ím 
    Dívám se na televizi  
    Sedím u po�íta�e 
    Spím  
    Nic  
 
8. S kým trávíte volný �as? 

 
    Sám  
    S rodi�i 
    S p�ítelem/ p�ítelkyní 
    S partou 
 
9. Kde trávíte volný �as? 
 
    Doma  
    Venku  
    S p�áteli 
    V restauraci 
    V hospod� 

 
10. Jak jste spokojen/a s nabídkou využití volného �asu ve vašem m�st�? 

 
    Jsem spokojen/a 
    Nejsem spokojen/a 
    Co vám tu chybí ……………………………………….. 

 



 

Následující otázky se týkají vaší rodiny, p�íp. rodi��. Pokud vás vychovávali 
p�evážn� nevlastní rodi�e nebo n�kdo jiný, odpov�zte za n�. Nap�. pokud máte 
vlastního i nevlastního otce (matku), odpov�zte za toho, který byl p�i vaší 
výchov� d�ležit�jší. 
 

11. Jaké vzd�lání má váš otec?  
 
    Základní  
    Je vyu�ený  
    Ukon�il st�ední školu  
    Vysokoškolské vzd�lání 
    Nevím 
 
 
 
12. Jaké vzd�lání má vaše matka?  

  
    Základní  
    Je vyu�ená  
    Ukon�ila st�ední školu  
    Vysokoškolské vzd�lání 
    Nevím 
 
13. Kdo z následujících lidí s vámi žije v téže domácnosti? (Ozna�te každou z odpoví- 

dajících možností.) 
 

    Žiji sám 
    Otec 
    Nevlastní otec 
    Matka 
    Nevlastní matka 
    Sourozenci (vlastní i nevlastní) 
    D�de�ek, babi�ka 
    Jiní p�íbuzní 
    Jiní lidé než p�íbuzní 

 
14. Jaké jsou vaše vztahy k ….. 

 
  Velmi uspokojivé Uspokojivé Ani uspokojivé 

ani neuspokojivé 
Spíše 

neuspokojivé 
Zcela 

neuspokojivé 
a) matce      
b) otci      
c) sourozenc�m      
d) p�átel�m      

 
15. Byl/a jste do svých 15let vychováván/a spole�n� ob�ma vlastními rodi�i? 

 
    Ano 
    Ne  
 
 



 

16. Máte pocit, že v rodin�, v níž vyr�státe 
 
    Je všechno v po�ádku 
    Dost se to st�ídá, chvíli to v po�ádku je a chvíli ne 
    V�bec to není v po�ádku 
 

17. �ekl/a byste, že v rodin�, v níž vyr�státe (nebo jste vyr�stal/a), existují vzájemná pouta 
 

    Velmi silná 
    Spíše slabá 
    Velmi slabá 
 
18. Máte pocit, že v rodin�, v níž vyr�státe, panuje ovzduší vzájemné d�v�ry, vst�ícnosti a 

pochopení? 
 
    Ano, je to tak vždy 
    V�tšinou to tak není 
    V�bec to tak není 
 
19. V�dí vaši rodi�e, kde trávíte volný �as? 

 
    V�dí to vždy 
    V�tšinou to v�dí 
    N�kdy to v�dí  

    Obvykle to nev�dí 
    Nezajímá je to 
 
Následující otázky se týkají nežádoucího chování, kou�ení, alkoholu, drog 
 
 
20. Kolik celých vyu�ovacích dn� jste ve škole chyb�l/a za POSLEDNÍCH 30 dní? 

 
  Ani jeden l den 2 dny 3-4 dny 5-6 dní 7 dní nebo více 
a) Pro nemoc       
b Protože jste vynechal/a       
c) Z jiných d�vod�       
 

 
21. Kolikrát za celou dobu dosavadní školní docházky jste m�l/a níže uvedené problémy 

s chováním? 
 
  Nikdy 1krát 2-3krát Více než 3krát 
a) T�ídní d�tka     
b) Dvojka z chování     
c) Trojka z chování     
d) Podmín�né vylou�ení     
 

22. Kou�íte cigarety? 
 

    Ano 
    Ne  



 

  
23. Kolik cigaret denn� kou�íte? 
 

    V�bec nekou�ím 
    1-5 cigaret denn� 
    6-10 cigaret denn� 
    11-20 cigaret denn� 
    Více než 20 cigaret denn�  
 

24. Co vás ke kou�ení p�im�lo 
 
    zkusit to 
    fraje�ina 
    nuda 
    ku�ácké rodinné prost�edí 
    stres 
  

25. Jak �asto (pokud v�bec) pijete n�jaký alkoholický nápoj?  
 
    nikdy 
    l-2x týdn� 
    jen v sobotu nebo v ned�li 
    piji tém�� denn� 
 
26. Pokud pijete, jaký druh alkoholu si kupujete? 
 

    nic, piji jen nealkoholické nápoje 
    pivo 
    víno 
    destilát 
  

27. Když jste naposled pil/a n�jaký alkoholický nápoj, kde to bylo? 
 
    Nikdy jsem nepil/a alkoholický nápoj 
    Doma 
    Doma u n�koho jiného 
    Na ulici, v parku, u vody nebo jinde venku 
    V hospod� 
    Na diskotéce 
    V restauraci 
    S rodi�i 
    Jinde (uve�te kde) ………………………………………… 



 

28. Je možné, že by u vás v souvislosti s pitím alkoholu nastaly následující situace? 
(zaškrtn�te okénko v každém �ádku) 

  
  Pravd�podobn� Nejisté Nepravd�podobn� 
a) Cítil/a bych se uvoln�n�    
b) Zahnal/a bych nudu    
c) Dostal/a bych se do potíží s policií    
d) Uškodilo by mi zdravotn�    
e) Cítil/a bych se š�astný/á    
f) Zapomn�la bych na své starosti    
g) Nemohl/a bych p�estat s pitím    
h) M�l/a bych kocovinu    
i) Byla bych otev�en�jší, p�átelšt�jší    
j) Ud�lal/a bych n�co, �eho bych litoval/a    

 
 
29. Znáte n�kterou z následujících drog? (zaškrtn�te okénko) 

 
    Marihuana nebo hašiš  
    LSD 
    Pervitin  
    Extáze 
    Heroin  
    Metadon 
    Halucinogenní houby 
    Kokain 
 

30. Kterou z p�edchozích drog jste n�kdy zkusil/a (zaškrtn�te okénko v každém �ádku) 
 
 Nikdy Ano, b�hem posledních Ano, n�kdy v život� 
 30 dn�  
 
  Nikdy Ano, b�hem posledních30 dn� Ano, n�kdy v život� 
a) Marihuana nebo hašiš    
b) LSD    
c) Pervitin    
d) Extáze    
e) Heroin    
f) Metadon    
g) Halucinogenní houby    
h) Kokain    
 



 

31. Z jakého d�vodu jste zkusil/a tuto drogu? (Z uvedených možností zaškrtn�te tu nebo ty, které 
vás k tomu vedly) 

 
    Nikdy jsem neužíval/a žádnou drogu 
    Cht�l/a jsem se dostat do nálady 
    Necht�l/a jsem stát mimo partu 
    Nem�l/a jsem co d�lat 
    Byl/a jsem zv�davý/á 
    Cht�l/a jsem zapomenout na starosti 
 

32. Následující v�ty jsou o tom, jaký máte pocit sám/a ze sebe (Sv�j názor vyjád�ete ozna�ením 
jednoho okénka v každém �ádku.) 

 
    Vcelku jsem se sebou spokojený/á 
    N�kdy si myslím, že nestojím za nic 
    Zvládám v�ci stejn� dob�e jako ostatní 
    Není toho moc, na co bych mohl/a být pyšná 
    Mám pocit, že jsem neúsp�šný/á 
    Cht�l/a bych být prosp�šný/á druhým 
    Cht�l/a bych v n��em vyniknout 
    N�kdy se cítím zbyte�ný/á 
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ÍLOHA �. 2 

DM St�ední školy Lomnice nad Popelkou – stolní fotbal 
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ÍLOHA �. 3 

 

DM St�ední školy Lomnice nad Popelkou – místnost s rotopedy  
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ÍLOHA �. 4 

 

DM St�ední školy Lomnice nad Popelkou – sázení jilm� 
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ÍLOHA �. 5 

DM St�ední školy Lomnice nad Popelkou – podzimní odpoledne – pomoc p�i sout�žních 

disciplínách stacioná�i Rvá�ek pro mentáln� postižené  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ÍLOHA �. 6 

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ST�EDNÍ ŠKOLY LOMNICE NAD 

POPELKOU 

 

 

I. Východiska minimálního preventivního programu St�ední školy Lomnice n.Pop. 

 

Preventivní strategie zohled�uje skute�nost, že zna�né �ásti d�tí a mládeže se z r�zných d�vod� 

neda�í p�im��en� a odpov�dn� vyrovnávat s osobními problémy a sociálními požadavky, 

nejr�zn�jšími konflikty i školními nároky. Nem�že být pochyb o tom, že se problematika 

patologických jev� do života všech typ� a stup�� škol negativn� promítá. Je proto nezbytné vzít 

tento celospole�enský jev na v�domí a hledat cesty k jejich p�edcházení61. 

 

Minimální preventivní program se zam��uje na prevenci všech negativních sociálních jev�, které se 

ve škole mohou vyskytovat: 

• drogové závislosti, alkoholismus a kou�ení 

• kriminalita a delikvence 

• virtuální drogy (po�íta�e, televize a video) 

• patologické hrá�ství  

• záškoláctví 

• šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování 

• xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus. 

 

Škola na sebe musí vzít povinnost poskytovat nabídku takových �inností a podmínek, které vedou 

k získání pot�ebných sociálních dovedností. Musí ve zvýšené mí�e p�evzít výchovnou roli, protože 

dnešní rodina v tomto sm�ru mnohdy plní jen n�které ze svých n�kdejších základních funkcí. Musí 

jít o proces vytvá�ení a upev�ování morálních hodnot, zvyšování sociální kompetence d�tí a 

mládeže, o rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projev� 

agresivity a porušování zákona. 

 

                                                 
61 Srov. interní materiály St�ední školy Lomnice nad Popelkou, získáno dne 4.12.2007. 



 

II. Cíl minimálního preventivního programu 

 

Cílem výchovn� vzd�lávacího p�sobení v oblasti prevence sociáln� patologických jev� jsou všichni 

žáci školy odpov�dní za vlastní chování a zp�sob života v mí�e p�im��ené jejich v�ku. 

Výchovné p�sobení musí být zam��eno zejména na zdravý životní styl a formování odmítavých 

postoj� dospívající mládeže k návykovým látkám. Je nezbytné hledat nové cesty a programy, 

protože p�evážn� informa�n� orientované p�ístupy k primární prevenci (plakáty, besedy p�ednášky 

apod.) nevykazují vždy pot�ebnou ú�innost. 

Preventivní výchovn� vzd�lávací p�sobení musí být neodd�litelnou sou�ástí výuky a života celé 

školy. Je nutné vyvarovat se zjednodušeného pojetí zdravého životního stylu, kdy si vyu�ující 

vybere n�kolik „žhavých“ témat a ta probere. Není dostate�n� ú�inné preventivní aktivity realizovat 

pouze jako volno�asové aktivity organizované domovem mládeže, p�ípadn� školou. Každodenní 

život školy musí mít takovou kvalitu, aby žák�m umož�oval osvojit si kompetence zdravého 

životního stylu, které jsou nejú�inn�jším preventivním nástrojem. 

 

Základní kompetence prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu 

• Zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpov�dnosti za chování a uv�dom�ní si d�sledk� 

jednání. 

• Posilování komunika�ních dovedností – zvyšování schopnosti �ešit problémy, konflikty, 

adekvátní reakce na stres,neúsp�ch, kritiku. 

• Vytvá�ení pozitivního sociálního klimatu – pocitu d�v�ry, bez nadm�rného tlaku na výkon, 

za�azení do skupiny, práce ve skupin� vrstevník�, vytvo�ení atmosféry pohody a klidu, bez 

strachu a nejistoty. 

• Formování postoj� ke spole�ensky akceptovaným hodnotám – p�stování právního v�domí, 

mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. 

Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí musí korespondovat s v�kem a navazovat na 

p�edchozí zkušenosti. Formy vzd�lávání a výchovy musí zohled�ovat životní styl rodiny i 

p�sobení vrstevník�.  

 

Participace na nabídce kvalitních mimoškolních aktivit a vhodných zp�sob� trávní volného �asu 

(nabídka zájmových útvar� školy, spolupráce s dalšími institucemi ve m�st�, nap�. DDM, ZUŠ, 



 

atd.) z�stává jednou z priorit v rámci preventivního p�sobení. Nadále se bude v�novat zvýšená 

pozornost rizikovým skupinám. Podporovány jsou  volno�asové aktivity žák� ubytovaných 

v domov� mládeže.  

 

III.  Spolupráce s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky 

 

P�edpokladem napl�ování cíl� v oblasti prevence je vzd�laný pedagog, který ovládá metody práce 

se skupinou, je schopen vyu�ovat za aktivní ú�asti žák� a je silnou pozitivní osobností. Zvyšování 

odolnosti mládeže proti sociáln� patologickým jev�m vyžaduje systémovou a koordinovanou 

p�ípravu realizátor� preventivních aktivit ve škole. 

 

�editel školy 

• vytvá�í podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociáln� patologických jev� 

• pov��uje vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence 

• zodpovídá za soustavné vzd�lávání pracovník� školy v oblasti prevence 

• zajiš�uje spolupráci s rodi�i v oblasti prevence 

• sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit 

• zajistí zakotvení preventivních opat�ení proti sociáln� patologickým jev�m v �ádu školy 

• provádí p�íslušná opat�ení p�i výskytu sociáln� patologických jev� ve škole. 

 

Školní metodik prevence 

• koordinuje realizaci Minimálních preventivních program� ve školách a školských za�ízeních 

• podílí se na soustavném vzd�lávání pracovník� školy v oblasti prevence 

• zajiš�uje kontrolu procesu a výsledk� Minimálních preventivních program� 

• spolupracuje s krajským metodikem preventivních aktivit 

• podílí se na opat�eních p�i výskytu sociáln� patologických jev� ve škole. 

 

Hlavním cílem v oblasti prevence ve škole je celoškolní realizace  programu. Dobrá celoškolní 

strategie pomáhá optimalizovat sociální klima školy a zam��ení proti sociáln� patologickým jev�m 

a stává se sou�ástí školní kultury. Musí postihovat všechny hlavní ú�astníky života školy. Z tohoto 

pohledu je významná i ú�ast výchovného poradce a t�ídních u�itel�, ale i ostatních pedagog� a 



 

zam�stnanc� školy na procesu preventivních aktivit. Po projednání na pedagogických radách je 

t�eba p�ijímat taková opat�ení, aby nebyl ponechán bez povšimnutí žádný patologický projev žáka. 

 

Nejú�inn�jší prevencí sociáln� patologických jev� jsou spole�n� vytvo�ená a dodržovaná pravidla 

ve t�íd�, výchovné skupin� a ve škole. Jedná se o pravidla týkající se soužití v konkrétním 

spole�enství žák�, pedagog� a ostatních zam�stnanc� školy, a o pravidla provozu a chodu školy 

(Vnit�ní �ády). Pravidla soužití jsou „nepsaná“. Jedná se o pravidla vzájemného respektu, úcty, 

d�v�ry, empatie a dalších životních kvalit a dovedností. Pravidla s týkají všech. 

 

V jednotlivých p�edm�tech vytvá�et optimální podmínky pro vzd�lávací proces, vytvá�ení 

dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztah� a stresových situací mezi žáky a 

u�iteli, vychovateli. 

 

Velmi d�ležitá je koncep�nost a soustavnost vlivu na žáka s výraznou p�evahou pozitivních motiv�, 

vzor� a aktivit, posilujících zdravé zp�soby chování a osobní odpov�dnost žák� za zdraví nad 

p�ílišným varováním a odstrašováním. Dodržovat ustanovení Úmluvy o právech dít�te ve smyslu 

„práva dít�te na fyzický, duševní, morální, duchovní a sociáln� zdravý rozvoj“, zajiš�ovat 

podmínky optimálního rozvoje žák�. Celá škola musí vynaložit všechny síly na ochranu d�tí p�ed 

zanedbáváním výchovy a ned�slednou ochranou d�tí p�ed škodlivými vlivy. Uplat�ovat p�im��enou 

represi. D�sledn� potírat ku�áctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek. 

 

Optimalizovat vztahy mezi žáky a všemi pedagogickými pracovníky školy. V�novat zvýšenou 

pozornost žák�m handicapovaným, žák�m se zdravotními a sociálními riziky, koordinovat �innost 

pedagog�. Zajiš�ovat dostate�né množství volno�asových aktivit. Aplikovat vhodné a dostupné 

formy propagace zdraví a zdravého životního stylu ve vzd�lávání a režimu žák�. Vytvá�et 

podmínky pro praktické uplat�ování poznatk�, dovedností a postoj� z oblasti  zdravého životního 

stylu, které žáci získali ve výuce, v každodenním školním i domácím režimu. 

 

IV. Spolupráce s rodi�i 

Vzájemná spolupráce školy s rodinou výraznou m�rou p�ispívá ke školní úsp�šnosti d�tí i 

k prevenci sociáln� patologických jev�. Nejde pouze o základní informovanost rodi�� o t�chto 

jevech a komplikacích s nimi spojených, ale i ochranu p�ed jejich vznikem. 



 

Škola informuje rodi�e o zám�rech a zp�sobech realizace programu, nejlépe na t�ídních sch�zkách. 

Rodi�e žák� jsou seznámeni s represivními nástroji obsaženými ve školním a organiza�ním �ádu.  

 

Co o�ekávají v oblasti prevence problém� s návykovými látkami od školy rodi�e: 

• škola bude bezpe�ným místem, kde nebudou dostupné alkohol, drogy ani tabák 

• škola bude používat postupy, které mají smysl a jsou ú�inné 

• škola zprost�edkuje rodi��m informace, které jim p�i prevenci pomohou. M�že jim také 

doporu�it, kde hledat pomoc pro r�zné problémy jejich d�tí 

• škola bude povzbuzovat žáky ke kvalitním zp�sob�m trávení volného �asu a ke zdravému 

zp�sobu života 

• škola bude s rodi�i v soustavném kontaktu i za normálních okolností a tím spíše v p�ípad� 

problém� nebo komplikací. 

 

Co o�ekává škola od rodi��: 

• rodi�e budou se školou spolupracovat, zejména pokud by se objevily komplikace 

• rodi�e vytvo�í podmínky pro to, aby se dít� mohlo do školy p�ipravit a aby tam p�icházelo 

v p�im��eném stavu (nap�. vyspalé) 

• rodi�e povedou dít� k dobrým zp�sob�m trávení volného �asu a zdravém zp�sobu života 

• rodi�e budou mít p�ehled o tom, s kým se dít� stýká ve volném �ase 

• rodi�e zajistí pro dít� p�im��enou léka�skou a psychologickou pomoc 

• rodi�e budou mít pochopení pro �asto nelehkou práci pedagoga a nebudou bezd�vodn� 

oslabovat jeho autoritu u d�tí. Své p�ípadné výhrady dokáží sd�lit škole p�ímo. 

 

Již existující problémy spojené s drogami, násilím, šikanou a dalšími asociálními jevy je t�eba �ešit 

ve vzájemné spolupráci s rodi�i, podle p�edem dohodnutých postup�. Vždy je vhodné, když se 

�ešení každého jednoho konkrétního problému, ú�astní ze strany školy více pracovník�. I v p�ípad� 

opakovaného nezájmu rodi�� o �ešení problému po oznámení školy, je vhodné sepsat o tom 

protokol, podepsaný dv�ma školskými pracovníky. 

Je t�eba zd�raznit, že nejú�inn�jší a nejlevn�jší prevencí je zdravá výchova d�tí v rodin� a ve škole, 

dobrá výchova je programem prevence jednotlivých, zdraví poškozujících a život znehodnocujících 

závislostí a jev�. Tato prevence je dána i souladem mezi rodinou a školou. 

 



 

V. Metodické pom�cky 

Ve spolupráci s organizacemi, které se problematikou zabývají, zajiš�ovat pro pot�ebu u�itel� a 

vychovatel� vhodnou literaturu, v�etn� beletrie. Budovat v u�itelské i žákovské knihovn� 

samostatné odd�lení s tematikou pojednávající o sociáln� patologických jevech mezi mládeží. 

Shromaž�ovat všechny dostupné informace o institucích, organizacích a odbornících, kte�í v oblasti 

prevence p�sobí v rámci regionu. Z�ízení stálého informa�ního panelu, kde budou d�ležité 

informace zp�ístupn�ny žák�m a rodi��m v odpovídající a p�itažlivé form�.  

Stanovit konzulta�ní hodiny pro setkání preventisty se žáky školy i se svými kolegy. Nabídnout 

k dispozici ostatním spolupracovník�m studijní a propaga�ní materiály apod.  

 

VI.  Spolupráce s ostatními odborníky 

Spolupracovat s m�stskými a obecními ú�ady (s odd�leními sociální prevence, odd�lením pé�e o 

dít�, kurátory pro mládež) a s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Být v kontaktu s centry 

protidrogových aktivit v regionu, hygienickými stanicemi, Policií �R a dalších institucí, kde se 

otázkami drog a jiných negativních jev� zabývají. 

Spolupráce s policií �R je pot�ebná v rámci prevence sociáln� patologických jev� a je nutnou 

sou�ástí �ešení situací spojených s výskytem drog ve školách a školských za�ízeních a p�i výskytu 

forem násilí a šikany napl�ujících skutkovou podstatu podez�ení na spáchání trestného �inu. Vedení 

školy by m�lo spolupracovat s obvodním odd�lením Policie �R. Navázat kontakt s ná�elníkem 

tohoto odd�lení a dop�edu dohodnout jak postupovat v p�ípad� zjišt�ní závažných sociáln� 

patologických jev�.  

Dále následuje vý�et kontaktních míst dané oblasti. 

 

VII.  Evidence preventisty , efektivita práce 

Vedení vlastních záznam� o p�ehledu realizovaných krok� aktivit v pr�b�hu školního roku. 

M��ítkem efektivity m�že být ohlas u žák�, vedení školy, ostatních pedagog�. Využít pro svou 

práci i dotazníky, slohové práce žák� apod. 
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ÍLOHA �. 7 

 

D�m d�tí a mládeže Sluní�ko v Lomnici nad Popelkou 
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Turnaj v billiardu v DDM Sluní�ko 
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ÍLOHA �. 9  

Informace k návšt�v� miniplanetária v DDM Sluní�ko v Lomnici nad Popelkou 

 

 
20minutový 
populárn�-nau�ný 
program s výkladem 
obto�nových 
souhv�zdí s prvky 
�eckých bájí 

 
A jaká další témata 
na vás v 
miniplanetáriu 
�ekají? 
komety, hv�zdokupy, 
lety do vesmíru, život 
hv�zdy, Mlé�ná dráha, 
dobývání kosmu, 
významní astrologové 

  
galerie planet naší 
slune�ní soustavy 
galerie “Najdi si své 
znamení” 
informace o zatm�ní 
Slunce a M�síce 
po�íta�ové 
multimediální 
programy o vesmíru 
výb�r DVD zábavn� - 
nau�né projekce 

  

 
Pro koho je naše  
miniplanetárium 
ur�eno? 
Pro malé i velké ve 
v�ku od 4 do  
100 let. Náro�nost: 
nízká 

 

Adresa, objednávky návšt�v:  
MINIPLANETÁRIUM 

D�m d�tí a mládeže “Sluní�ko” 
Komenského 1037, 512 51 Lomnice nad Popelkou 

Tel. 481 671 979, E-mail: miniplanetarium@place.cz 
www.place.cz/miniplanetárium, www.ddmlomnice.cz 
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Lomnické  hudební jaro 2008 

*Základní informace* 

 

Mezinárodní festival hudby tance a zp�vu, 

pro d�ti a mládež do 19 let. 

Vypsané KATEGORIE pro 14. ro�ník 

KATEGORIE HUDEBNÍ   

HRA NA KYTARU - sólo a skupinová klasická   

HRA NA KYTARU - sólo a skupinová folk, country, 
trampská …  

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU - sólo  

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU - soubory  

HRA NA KLAVÍR - klasický klavír  

HRA NA KLAVÍR - improvizovaný klavír  

HRA NA KLAVÍR - �ty�ru�ní hra  

HRA NA KLÁVESY - sólo  
KATEGORIE TANE�NÍ   
COUNTRY TANCE - klasický   
COUNTRY TANCE - clogging  
COUNTRY TANCE - moderní  
MODERNÍ TANCE - sólo  
MODERNÍ TANCE - skupinové  



 

 
SCÉNICKÉ TANCE - sólo  
SCÉNICKÉ TANCE - skupinové  
MAŽORETKY - skupiny  
KATEGORIE P�VECKÉ  
ZP�V SÓLO - p�edškolní - 5. t�. ZŠ   
ZP�V SÓLO - 6. - 8. t�. ZŠ    
ZP�V SÓLO - 9.t�. - 19 let    
ZP�V SBOROVÝ  

  

  

Po�adatel:  

Klub p�átel a sponzor� Domu d�tí a mládeže 
 
 
P�ihlášky, informace a dotazy na adrese: 
 
D�m d�tí a mládeže "Sluní�ko" 
Komenského  1037 
512 51 Lomnice nad Popelkou 
 

Tel. +420 481 671 979 
Fax.+420 481 673 107 

 

 

e-mail: ddm@ddmlomnice.cz 
http://www.place.cz/lhj 
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Minimální preventivní program Domu d�tí a mládeže „SLUNÍ�KO“ 

 

Preventivní program vychází z Plánu práce Domu d�tí a mládeže a metodických pokyn� MŠMT �R 

pro oblast protidrogové prevence a k výchov� proti projev�m rasismu, xenofobie a intolerance62. 

 

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem p�edejít problém�m a 

následk�m sociáln� patologických jev�, p�ípadn� minimalizovat jejich negativní dopad, v�etn� 

dalšího ší�ení. 

 

Nespecifická primární prevence p�edstavuje základ a nosný prvek celého systému prevence, jde o 

volno�asové aktivity ur�ené nejširším vrstvám d�tí a mládeže, umož�ující harmonický rozvoj 

osobnosti jednotlivce což je nosným pilí�em veškeré �innosti DDM. 

 

Preventivní program se zam��uje na tyto oblasti: 

• oblast protidrogové prevence 

• oblast prevence poruch chování 

• oblast výchovy k manželství a rodi�ovství 

• oblast sociáln�-psychologických výcvik� a výuky psychologie 

• oblast výchovy proti projev�m rasismu, xenofobie a intolerance. 

Program má 3 interven�ní roviny: 

 

1. Rovina pedagogických pracovník� 

- poskytování informací, odborné literatury, propaga�ních materiál� a videokazet jednotlivým 

vedoucím zájmových útvar�  

- metodická pomoc vedoucím zájmových útvar� p�i za�le�ování této problematiky do �innosti 

jednotlivých aktivit zájmového vzd�lávání 

- pomoc vedoucím zájmových útvar� p�i diagnostikování jednotlivých kolektiv� 

- využití možnosti vzd�lávání pedagog� z nabízených seminá�� organizovaných vzd�lávacími 

centry. 

 
                                                 
62 Srov. interní materiály Domu d�tí a mládeže „Sluní�ko“, získáno dne 10.12.2007. 



 

2. Rovina rodi�� 

- navázání spolupráce s rodi�i d�tí navšt�vujících zájmové vzd�lávání DDM 

- nabídka p�ednášek pro rodi�e, která p�iblíží otázku vlivu rodiny na formování d�tské 

osobnosti 

- pomoc p�i �ešení výchovných a výukových problém� d�tí (ve spolupráci s PPP a dalšími 

odbornými pracovišti). 

 

3. Rovina klient� DDM 

- intervence p�i výukových a výchovných problémech 

- zajišt�ní kontakt� s PPP a dalšími odbornými pracovišti 

- z�ízení nást�nky s adresami a telefony odborných pracoviš� 

- organizace jednorázových akcí (p�ednášky a besedy) 

- za�azení problematiky drog, rasismu, xenofobie, intolerance a dalších sociáln� – 

patologických jev� dle možnosti do jednotlivých aktivit zájmového vzd�lávání 

- seznámení se zásadami první pomoci na prvních sch�zkách zájmových útvar� v zá�í 

- zákaz nošení, držení distribuce a zneužívání návykových látek v celém areálu DDM do 

školního �ádu DDM 

- zákaz veškerých projev� vedoucích k šikan� a rasismu 

- zajišt�ní bezproblémového provozu otev�eného klubu ULITA. 
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Sbor dobrovolných hasi�� Ploužnice – okrsková sout�ž v Nové Vsi nad Popelkou 2007�
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